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EDITORIAL
ANO DE CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE
Joaquim DOLZ
No ano do centenário do nascimento de Paulo Freire, a comunidade internacional
de pesquisadores da educação comemora o grande pedagogo brasileiro
e reflexiona sobre a importância do seu legado. Temas como a educação
liberadora, o desenvolvimento do pensamento crítico e, sobretudo, os projetos
inovadores de ensino destinados a desenvolver o letramento são motivos de
debate enriquecedor. Hoje o Brasil vive um momento complexo com desafios
que continuam sendo muito importantes em relação à educação e ao letramento.
Não entanto, existem numerosos projetos educativos e de Engenheira Didática
realizados pelos professores e pesquisadores brasileiros, combinando novidades
e saberes práticos adaptados as contingências do país que abrem novas vias de
esperança. Hoje as pesquisas abordam, cada dia com maior rigor, os processos
de letramento, o desenvolvimento das capacidades de linguagem . . . .mpacto dos novos instrumentos sobre
as aprendizagens. A análise do contexto histórico, social e escolar, o estudo rigoroso das necessidades dos
alunos, das práticas efetivas de ensino e do impacto dos instrumentos sobre as aprendizagens permitem ser
muito mais preciso sobre o tipo de esperança que pode aportar a educação.
A Escola de Genebra teve uma influência na definição dos parâmetros curriculares de 1998 e na formulação
dos parâmetros atuais, numa perspectiva radicalmente comunicativa. O texto é apresentado como unidade de
trabalho escolar, abordando as aprendizagens específicas aos diferentes gêneros de texto dentro de projetos
que buscam o engajamento dos alunos. A partir da avaliação das capacidades de linguagem iniciais dos
alunos, experimentam-se sequências didáticas como um instrumento de trabalho do professor. A visão do
letramento ou do multiletramento integra e supera a visão da alfabetação freiriana. A observação das práticas
de ensino . . . .nálise dos objetos de ensino que guiam o trabalho do professor e as interações servem hoje
a uma nova geração de Engenheira Didática. O estudo do agir docente com as múltiplas variáveis e das
interações dinâmicas com os alunos ajudam a otimizar a formação . . . .ompreender quais são os obstáculos
da aprendizagem e que gestos profissionais podem ser acrescentados.
Quero contribuir, com estas simples palavras, ao apoio da Revista Educar FCE que se ocupa justamente
de promover o pensamento educativo . . . .esquisa em educação. Compreender as situações educativas
no seu contexto é fundamental para resolver os desafios educativos de um país que apresenta realidades
complexas e contraditórias, fraturado por grandes diferenças sociais, econômicas e políticas, mas que têm
uma potencialidade imensa associada justamente a educação.

Joaquim Dolz
É docente na Université de Genève (UNIGE), em Genebra, Suíça. Licenciado em Ciências da Educação pela
Universidade Autônoma de Barcelona, obteve seu título de mestre em Educação e Didática das Línguas pela
Universidade de Genebra. Doutorado na mesma Universidade com Jean-Paul Bronckart como orientador.
Sua experiência profissional abrange diferentes níveis de Ensino (Fundamental, Médio e Superior), mas
fundamentalmente no âmbito universitário nos últimos 40 anos. Atua nas áreas de Didática das Línguas e
Formação Docente, além de cursos de Extensão, de Especialização e de Pós-Graduação. Seus interesses de
pesquisa são : Gêneros Orais e Escritos na Escola; Ensino e Aprendizagem de Línguas; Didática do Francês,
do Catalão, do Espanhol e do Português; Análise das Práticas de Ensino e de Formação.
19 setembro 2021, dia do centenário de Paulo Freire.
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A APRENDIZAGEM E AS QUESTÕES FAMILIARES NA
FORMAÇÃO DA CRIANÇA

RESUMO: A questão familiar . . . .ilar formador da criança na questão escolar. O educador em sala

de aula necessita de uma articulação das bases formadoras desses conceitos, como no método
de alfabetização e formação do caráter individual da criança. Sabe-se que o desenvolvimento
humano e conceitual ocorre através da acumulação gradual, ou seja, o processo ocorre a partir
das observações, interações, vivências e experiências do indivíduo em seu convívio social. Desta
forma, o educador é necessário que o educador saiba articular e desenvolver no grupo, as suas
identidades individuais e coletivas respeitando e considerando seus conhecimentos prévios. As
relações interpessoais são a base de formação do indivíduo e implica a participação da família
no processo de ensino e aprendizagem pois esta favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo e
sensório motor da. A percepção do outro e de si mesmo se dá nas relações que se estabelecem
no meio social, através do uso da linguagem, dos gestos e das emoções. A construção da
identidade do homem está intrinsecamente ligada pelas relações sociais e que se transformam
de acordo com a evolução da sociedade, dos meios tecnológicos, políticos, culturais e sociais
e dos papéis assumidos Apesar de configurar-se como desafio, a participação da família no
processo de ensino e aprendizagem figura como uma das mais importantes . . . .scola deve
prever momentos de interação e participação. Interagir e buscar formas de resolver os desafios
que surgem, estabelecendo formas de parceria, participar da construção do Projeto Político
Pedagógico e adotar posturas de comprometimento e responsabilidade são ações que familiares
e comunidade escolar devem assumir e que podem transformar o aprendizado de educandos
na medida em que estes se sentem amados e apoiados por pais, responsáveis e professores.
Neste trabalho, discorremos sobre os processos de desenvolvimento da criança . . . .mportância
da participação da família analisando as percepções e transformações pelas quais a criança se
desenvolve a partir de sua base familiar e das ações pedagógicas que devem ser constituídas
de valores afetivos, éticos e do desenvolvimento de atitudes positivas de solidariedade.
Palavras-chave: Família; Aprendizagem; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo discorrer sobre a importância da interação e participação da família no processo de ensino e aprendizagem e as etapas de desenvolvimento da criança em sua relação com o meio social em que está inserido.
Professores e familiares podem contribuir e favorecer este processo de forma substancial
proporcionando momentos de aprendizagens significativas desde o nascimento até o último
ciclo educacional.
As pesquisas fundamentam-se em teorias e argumentos de pesquisadores em livros,
sites e outros instrumentos disponíveis para pesquisa para que apoiem as reflexões e conclusões a fim de nortear educadores e demais envolvidos no processo de ensino, aprendizagem
e desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Devemos observar a criança sistematicamente em seu desenvolvimento cognitivo, a
construção do pensamento e do comportamento, delimitando em estágios qualitativos as
mudanças. Sendo necessária uma elaboração técnica em cada um dos estágios, seja ele
nos convívios familiares quanto nas ações pedagógicas. Esta elaboração significa planejar e
antecipar mentalmente uma ação psicológica no desenvolvimento formado com ações que
devem ser realizadas gradualmente nos passar dos anos.
Nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem, devemos estimular a criança
ao convívio social, que podem ocorrer nas brincadeiras, nas atividades em grupos, em pares,
nas rodas de conversa, saraus, música, teatro, dança e leituras compartilhadas, dessa forma a criança começa a assimilar e ativar seu potencial cognitivo social . . . .esenvolver uma
aprendizagem prática através de estímulos coletivos.
Todos os elementos que auxiliam na construção e na formação do educando estão intrinsecamente interligados ao seu convívio e interação social e influenciam direta ou indiretamente
o educando seja nas relações afetivas, sociais, cognitivas e culturais A criança desenvolve todos os aspectos mencionados acima através da linguagem, convívio e interação participando,
observando, experimentando, ouvindo, opinando e interagindo, formando esquemas mentais.
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CONCEITO EPISTEMOLÓGICO
GENÉTICO . . . .ONHECIMENTO

tágios bem definidos em mudanças qualitativas e de agregação de experiências;

A epistemologia genética não é uma ciência comum pois é fundamentada em uma
ampla gênese do conhecimento, que vai de
uma simples constatação de fatos e de altas
abstrações até um ponto que se identifica a
vida.

2Todos os estágios são resultados
da organização . . . .strutura do pensamento
que se manifestam de maneiras diferentes,
sendo cada estágio compostos de conhecimentos de cada círculo;

O conceito surgiu em 1955 em um centro de estudos e construído por Jean Piaget
que tinha como base em sua síntese existente
o apriorismo (etapa para se chegar ao conhecimento) . . . .mpirismo (nas experiências que
são formadoras das ideias) fundamentado na
concepção de que o conhecimento não seria
inerente ao próprio sujeito e nem seria o que
provinha totalmente das observações do meio
que o cerca, a razão fundada no empirismo.
O conhecimento é gerado através das
interações em que o sujeito . . . .eio influenciam o indivíduo e estas dependem tanto de
estruturas cognitivas pessoais como de relações com os objetos. Apesar de questionada, a teoria de Jean Piaget influenciou imensamente outros pesquisadores e teóricos ao
longo dos anos.
Ao realizar teste de inteligência intrigava-se com as respostas erradas dadas pelas crianças, buscou então, compreender
a forma como o pensamento se constituía,
ou seja, como os sistemas lógicos operam
e fundamentaram o pensamento da criança,
investigando os erros, observando concluiu,
então, que para compreender como ocorre
o desenvolvimento era preciso compreender
primeiro os sistemas e suas características
diferenciais.
O estudo era fundamentado nas observações e sistematicamente no desenvolvimento cognitivo da criança observando-se:
1Os aspectos do pensamento e
do comportamento infantil delimitado em es-

3Cada um dos indivíduos tem o
seu horário singular a maturação neurológica
e psicologia que é determinado, a fala . . . .inguagem o ambiente influencia nesta etapa, é
quanto os pais e os educadores auxiliam no
desenvolvimento;
4Definição do comportamento em
que a criança desenvolverá até a adolescência.
No processo de desenvolvimento cognitivo ao captar as informações ocorrem a assimilação . . . .udança de pensamento incluindo
novas ideias e conhecimentos, e então ocorre
a acomodação, acompanhada da organização do pensamento, sua adaptação e por fim
o equilíbrio.
Piaget propôs em sua concepção a
ideia de que a adaptação estava diretamente
relacionada com as variações de meios relativamente inteligentes, tais como hábitos e reflexos e insights (representação mental). Com
a maturação em crescente desenvolvimento
a inteligência e maturação transformam-se e
cada vez mais especializadas em vários domínios. Utilizando técnicas simples como a
observação e outras mais sofisticadas, Piaget chegou a conclusões como a equilibração
que diz respeito ao processo em que a criança busca um balanço quando assimila algo
novo, mobilizando estruturas e processos.

FATORES QUE INFLUENCIAM O
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Vários fatores indissociados e em constante interação afetam todos os aspectos do
desenvolvimento humano, são eles:
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• Hereditariedade:
A carga genética estabelece o potencial
do indivíduo, que pode ou não se desenvolver;
• Crescimento orgânico:
Refere-se ao aspecto físico. Ex. Descobertas da criança quando começa a engatinhar ou andar. • Maturação neurofisiológica.
. . . .ue torna possível determinado padrão
de comportamento. Ex. A alfabetização das
crianças depende da maturação.
• Meio:
O conjunto de influências e estimulações ambientais altera os padrões de comportamento do indivíduo. Ex. Estímulo verbal.

OS ESTÁGIOS DOS
DESENVOLVIMENTOS E AS
APRENDIZAGENS
Cada um dos estágios que foi constituído e desenvolvido por Piaget, constitui uma
mudança qualitativa de um tipo de pensamento ou comportamento, sendo que cada um
possui inúmeras facetas.
Os indivíduos desenvolvem, constroem e
reconstroem seus conhecimentos continuamente
para manter um equilíbrio e adaptá-los de acordo
com suas necessidades para seu crescimento.
Em cada etapa, é possível ver que a
criança muda de personalidade ou assume
outra ao se espelhar em quem possui mais
afeto, amor ou confiança nesta etapa sua
personalidade ainda não está definida, ainda
requer outras vivências e experiências sendo
passageira e necessária para a formulação
final dos seus conceitos.
Desde o nascimento os reflexos neurológicos básicos começam a construir esquemas de ação para então assimilar mentalmente o meio em que está inserido. Nas primeiras
etapas de desenvolvimento assimilação do
meio é imediato, direto, mas o pensamento

não tem ainda representação.

ETAPA SENSÓRIO-MOTORA
A etapa sensório-motor em que Jean
Piaget define é de 0 até os 2 anos, . . . .poca
que os bebês adquirem o conhecimento através das experiências sensorial e atividade motora, a criança faz as conquistas no universo
prático que a cerca através da percepção e
dos movimentos.
Este período é marcado pela ausência
das representações internas dos acontecimentos, mas é baseado em que o bebê desenvolve seu autoconceito alicerçado no esquema corporal na ideia da forma do corpo.
Nesta etapa é quando a criança se descobre
a acaba se distinguindo dos objetos, o seu
aprendizado é em razão das observações do
seu redor.
Para Peter K. Smith (2001, P 145) a
criança se descobre e se torna real não sendo mais considerado um objeto que faz parte
o meio e sim que ela tem a sua importância
e que ela quer ser o centro de todas as atenções em um modo que pode se dizer de egocentrismo, ela acaba se referindo à criança
que ela quer ser a atenção do público.
Para Piaget é uma etapa de reflexo, esquema de sucção e organização que os padrões de comportamentos são organizados.
O conhecimento social, a forma de conhecimento criada na interação entre as pessoas,
é construída pelas crianças e suas relações
sociais e familiares, percebe-se a necessidade de estabelecer vínculos com o seu grupo
de iguais.
Sempre um vínculo social, mesmo sendo com uma só pessoa: através da relação
com essa pessoa repete-se uma história de
vínculos em um tempo e em espaços determinados. Por essa razão, o vínculo se relaciona
com a noção de papel, status e comunicação
(PICHON-RIVIERE, 2001, p.81).
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A etapa da inteligência simbólica caracteriza-se pela interiorização de esquemas de
ação construídos no estágio sensório-motor,
nesta etapa a criança apresenta comportamentos e características como o egocentrismo, não tem a percepção do outro definida,
então não se coloca no lugar do outro, o acaso não existe, tudo deve ter um porquê, é
capaz de agir por simulação e as situações
de faz de conta são bem vindas percepção
de seu meio não considera detalhes pois é
global, é levada pelas aparências sem relacionar os fatos . . . .ealidade.

ETAPA PRÉ-OPERACIONAL
Esta etapa é marcada pela capacidade de pensamento e do raciocínio em que a
criança desenvolve passo a passo, nas observações ao seu redor. . . . .squema que vai de 2
aos 6 anos, . . . .omento que elas acabam se
espelhando em algum ou pega características
de cada um ao seu favor.
Nesta etapa as crianças são alfabetizadas e já possuem um convívio social mais
expressivo. Os pais e os educadores nesta
etapa necessitam de uma articulação com
inúmeros recursos para a educação, à criança vão para a escola e aprendem, as dificuldades aparecem e se retifica neste ciclo.
Nesta hora elas aprendem e têm os
primeiros contatos com a leitura, à oralidade
. . . .scrita, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do primeiro e segundo ciclo
propõem que escola deve promover experiências significativas de aprendizagem da língua
e ampliar as capacidades de comunicação e
expressão associadas às quatro competências linguísticas básicas: escutar, falar, ler e
escrever.
Estas orientações estão fundamentadas
em princípios construtivistas e com base modelo de aprendizagem que reconhece a participação, tendo a intervenção dos pais e do
educador quando necessário nesse processo
de ensino e aprendizagem. Apesar da etapa

não ter como conceitos estimular as transformações lógicas e simples, o conhecimento
. . . .ator principal nesta época.

PENSAMENTO OPERACIONAL
A criança pode raciocinar logicamente sobre as coisas e eventos que estão ao
seu redor. . . . .odo particular de o indivíduo
integrar suas experiências. . . . .entir. A sexualidade faz parte desse aspecto, a vergonha
em algumas situações, o medo em outras,
a alegria de rever um amigo, sendo a fase
entre os . . . .1 anos onde passam a entender
os princípios lógicos e os aplicam em suas
situações concretas visíveis e reais, se tornam pensadores mais sistemáticos, objetivos
e perceptíveis. Neste ciclo são desenvolvidos
três princípios lógicos:

IDENTIDADE
Esta identidade que foi desenvolvida se
baseia na graduação de conhecimento e as
relações que foram desenvolvidas desde a
etapa do nascimento até aqui, como citados
acima foram formulados uma graduação de
características que foi espelhada e construída
à personalidade. Um exemplo . . . .ormação
de estilos musicais e de tribo.

REVERSIBILIDADE
Piaget (1983b p. 247) considera a reversibilidade no sentido matemático um grupo, com efeito, composições diretas, inversas,
idênticas e associativas, com efeito psicológico, de operação.

RECIPROCIDADE
Sendo formuladas por ações positivas
com outra ação positiva, e respondendo uma
ação negativa com outra negativa. Ações recíprocas positivas diferenciam-se de ações
altruístas visto que ocorrem somente como
decorrência de outras ações positivas e diferenciam-se de uma dádiva social.
Analisando um aspecto social . . . .anei31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ra em que o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas, por
exemplo, em um grupo de criança no parque
é possível observar algumas que espontaneamente buscam outras para brincar, mostrando que a educação foi focada mais em um
social, onde o espelho . . . .raduação foram
manipulados em um coletivo, e algumas que
permanecem sozinhas que ela ainda é egocêntrica, a sua graduação de conhecimento
não foi estimulado no social.

AS DIFERENÇAS ENTRE OS IRMÃOS
Marquinhos arrumou uma namorada em
Catitó e pouca atenção dava a Pitu. Estava com mania de moço feito e Pitu, pra
ele. Era uma criança. Pitu ficava olhando
o irmão e pensando como antes eram
diferentes as coisas. Marquinhos foi seu
mestre de natação, foi ele quem o ensinou
a pescar, a fazer arapuca, a soltar papagaio, a jogar dama e buraco. Marquinhos
era um ídolo que estava se distanciando.
Sabia que o irmão já tinha até barba na
cara, estava moço. Mas não podia compreender a mudança de atitudes. Pitu largaria todos os seus amigos se Marquinhos o convidasse para sair junto. Duas
vezes, tentou convencer o irmão a irem
ao sítio por uns três dias, mas ela não
mostrou qualquer entusiasmo pelo convite. Nos bailes, Pitu não queria ir, não sabia
dançar ainda, não gostava. De manhã, o
irmão não namorava, mas dormia até a
hora do almoço. Ficava difícil o relacionamento entre os dois, mas cada um achou
uma desculpa. Pitu encontrou Marquinhos
fumando escondido no portão. Começou
a conversar com Pitu, a agradar, tudo muito estudado, como se quisesse comprar-lhe o silêncio. Pitu bem claro que não ia
contar pros pais, podia ficar descansado.
Naquela tarde, Marquinhos mudou de atitude e convidou o irmão para uma partida
de damas. No outro dia, a mesma distância, a mesma superioridade que doía.
Conversando com seu Zeca da farmácia,
Pitu desabafou, queixou-se muito do irmão. Seu Zeca disse que era natural o
que estava acontecendo, que Pitu precisava entender. Um dia, ele também sofreria
esta mudança de pinto para frango. Um

dia, os dois seriam frangos e voltariam a
ser amigos como antes. Depois o irmão
passaria a gallo e as coisas ficavam difíceis outra vez. Até acertar de novo. A Vida
é sempre assim, é problema do tempo...
Pitu fez com a cabeça que entendia. No
fundo, ainda estava meio confuso. Mas
seu Zeca só podia estar certo. Era um homem inteligente, que sabia explicar tudo.
Ele mesmo dizia ser apenas “um homem
vivido”, o que não ficou também muito claro, mas Pitu sabia que era coisa importante demais. Será que seu Zeca era galo ou
já estava mais velho que galo? O que viria
depois de galo? Pitu pensou, pensou, mas
achou mais sensato não perguntar muito.
Só sabia que, na idade de seu Zeca, era
mais fácil se amigo do que na do irmão.
(JOSÉ, ELIAS, As Curtições de Pitu. SP
Melhoramentos, 1976 pp.70-71)

É possível observar a partir das revelações de Piaget que cada etapa de desenvolvimento desde o nascimento até a adolescência seria uma evolução e agregação de novos
conceitos, no caso dos observados dos dois
irmãos ,além de idades e atitudes diferentes,
vivenciam fases de desenvolvimento diferentes; a adolescência onde não tem mais interesse nas brincadeiras de antes . . . . etapa
do outro irmão que compreende a idade entre
. . . .1 anos que ainda brinca e tem interesses
peculiares de sua idade como os jogos e as
brincadeiras . . . .nteresses por atividades que
envolvam o irmão mais velho como ocorria
antes.

A FAMÍLIA . . . .PRENDIZAGEM
Jean Piaget analisou o desenvolvimento
da criança . . . .elação da família. No meio
familiar é necessária uma minuciosa observação, visto que revela um contexto sócio-histórico e cultural e sofre influências e mudanças oriundas do meio externo e afeta e/ou
influencia o desenvolvimento dos educandos
direta ou indiretamente. Deste conjunto surge
a polêmica de que as consequências familiares são significativamente responsáveis pela
educação.
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O termo problema de aprendizagem designa levanta questões em outras áreas de
pesquisa e são temas de reflexões de vários
teóricos e pesquisadores que citam a influência da família como um dos fatores que
promovem ou comprometem a aprendizagem
dos educandos.
As noções de abordagem cognitiva e
processamento da informação foram base da
Teoria Piagetiana onde enfatizava os desenvolvimentos afetivos e morais. Com o avanço
de estudos, pesquisas e as transformações
da sociedade, os terapeutas comportamentais concluíram ao longo dos últimos anos
que a cognição tem um importante papel nas
interações sociais.
Relacionamentos em que permeiam os
conflitos, a insegurança, entre outros são o
foco de abordagem e tema de estudos por
parte de pesquisadores da área que ainda
buscam alternativas de abordagem que ao
mesmo tempo em que torne os indivíduos
aptos aos papéis de acordo com suas necessidades e especificidades, visto que cada
família é diferente e tem suas peculiaridades
e valores éticos, culturais e econômicos.
Todos os estudos partem do princípio
de que a família é detentora dos primeiros e
mais importantes contextos sociais exercendo uma profunda influência e promovendo ou
não o bem-estar da criança em âmbitos variados. As funções de proteger, apoiar, cuidar
e educar acontecem no ambiente familiar e
caso sejam negligenciadas pode trazer sérias consequências nas etapas de desenvolvimento ,pois as interpretações pessoais são
adquiridas pelas vivências e experiências ,se
estas são nocivas podem ampliar e desenvolver processos de déficit e dificuldades na
idade escolar.

o problema de aprendizagem é transitório, há
também os de deficiência ou incapacidade
de várias ordens: físicas, sensoriais, mentais
reversíveis quando tratadas por terapias especializadas, pedagógicas, psicológicas, fonoaudiológicas e psicopedagógicas.
Na intervenção psicopedagógica ou
psicológica deve-se afastar, para o tratamento do problema, a hipótese de doenças provenientes do sistema neurológico ou alguma
patologia congênita ou adquirida, o médico
encaminhará o paciente para um tratamento
para sanar ou minimizar o problema que foi
adquirido nas etapas do desenvolvimento. As
outras terapias citadas devem ser precedidas
de análises diagnósticas feitas por profissionais da área que decidirão pelo melhor caminho para sanar e ou minimizar os déficits de
aprendizagem e desenvolvimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica, de
abordagem descritiva que tem como aportes os trabalhos de Piaget (2007); Winnicott
(1990) e Schmitz (2001) que abordam as temáticas ou questões sobre o assunto ou tema
em questão discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

O meio familiar influencia e leva a outros
comportamentos desejáveis ou não, o ciclo
pode ser nocivo ou não . . . .stas emoções
e situações podem comprometer aspectos
afetivos, de falta de autonomia ,criticidade,
insegurança ,medo e repressão. Geralmente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi verificar as dificuldades de aprendizagem das crianças e as
relações e influências da família considerando suas etapas de desenvolvimento. A pesquisa
foi fundamentada nas observações do estágio, em sites relacionados ao tema e na literatura
de teóricos e pesquisadores.
Foi possível observar que o papel da família . . . .arceria desta com a escola é de grande
importância para o desenvolvimento de vários processos da criança que ocorrem desde seu
nascimento. Aspectos como as relações afetivas e sociais para desenvolverem-se precisam
ser promovidos por situações de convívio onde ocorram trocas e interações, estas situações
ocorrem tanto no meio familiar quanto no âmbito escolar e são o caminho pelo qual o desenvolvimento da criança será integral.
A parceria entre família e escola deve ser pensada e planejada desde o Projeto Político
Pedagógico com a participação de todos, considerando os conhecimentos prévios, contexto
social e cultural, econômico e político para que ocorram aprendizagens significativas e que
desenvolvam a autonomia . . . .riticidade dos educandos formando cidadãos capazes de interagir socialmente, opinar e transformar a realidade em que vivem.
O desenvolvimento de vínculos afetivos e atitudes de solidariedade humana se desenvolvem no seio familiar, promovendo um gerenciamento das nossas habilidades/inteligências/
aptidões, para isso, analisamos os conceitos de afetividade e das relações existentes entre
a educação . . . .amília. Piaget considera ainda que os estímulos para o desenvolvimento
intelectual estão interligados à nossa realidade . . . .ida cotidiana, conceituando-os como um
jogo simbólico e coletivo.
Estas mudanças progressivas psicológicas que os seres humanos desenvolvem ocorrem
em etapas e com o avanço da idade/maturidade. As mudanças de habilidades motoras promovem então a soluções de problemas conceituais, aquisição de linguagem, de entendimento
moral e na formação da identidade. As crianças acabam sendo qualitativamente diferentes dos
adultos, em questões fundamentais, visto que a natureza de seu desenvolvimento se dá em
um conhecimento gradual de acumulação, e as crianças passam por experiências positivas
ou negativas que a afetam no seu desenvolvimento.
Piaget pontua estes conceitos em sua pesquisa e as desenvolve em quatro aspectos
básicos globais: físico motor, aquela em que se dá nas observações de objetos e nas movimentações que estão em seu redor, em que o mundo . . . .apel de estímulos de emoções
primárias de escolha afetiva de objetos e de pessoas, à outra base são as formadoras de
aspectos intelectuais, que neste processo aparece a linguagem, o pensamento . . . .aciocínio
e se formam nas observações e no uso dela, que já está interligada com o aspecto afetivo de
quarta fase em que o aspecto emocional se forma . . . .laborado pela criança ainda de forma
primitiva até se tornar e se transformar em um ego.
Por fim, na fase adolescente as transformações são importantes visto que seu envolvimento social é gradualmente fazendo-o sentir-se protagonista de suas escolhas e inserido
nesta, levando a uma construção da lógica e percebendo que faz parte de um grupo.
Os pilares da educação ou etapas foram estudados e conceituados conforme a evolução
de idade e condicionamento em que a criança se encontra. É possível afirmar que quando
não desenvolvidos vínculos afetivos no ambiente familiar estes podem afetar o convívio escolar
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funcionando como barreira no desenvolvimento da criança, prejudicando seu desempenho e
relações interpessoais necessárias no processo de ensino e aprendizagem.
Vygotsky inspirou-se em um materialismo dialético, ou seja, em um socialismo de Karl
Max, pressuposto básico entre a relação do pensamento e da linguagem em um processo de
desenvolvimento da aprendizagem . . . .ompreensão da criança e sua inter-relação com o meio
social, partindo de uma relação social em que as diferenças entre os homens e os animais
seja o pensamento em que se age sobre o mundo e as transformações são as suas ações.
Na Teoria do Construtivismo de Vygotsky as avaliações das crianças vão aparecendo
e não sendo junção de um conhecimento do que aprendem. Tal qual Piaget ele pesquisa e
conceitua quatro aspectos de aprendizagem necessários no processo educacional; interação, a relação com o outro; mediação, associação através de símbolos de linguagem e da
linguagem propriamente dita; internalização e cognição, momento em que a aprendizagem
conceitual; zona de desenvolvimento proximal, espaço em branco na criança entre o que já
sabe, . . . .otencialidade de que irá aprender.
O educador tem nestes casos um papel de mediador entre a criança . . . .undo e fazer
uma associação entre os dois mundos e conceituar o que é ensinado, proporcionando experiências e vivências e as observações dos alunos, em uma articulação formal.
Todo o meio metodológico que se aplica com o intuito da aprendizagem seja ela familiar ou escolar, deve preparar o aluno em uma configuração de transição para uma boa
formação conceitual e na formadora de conhecimentos que são necessários para a vida em
um contexto social.
Ao analisar a família como um todo e as etapas do desenvolvimento conclui-se que
esta é como uma chave mestra, pois o contexto familiar impactará de forma preponderante
nas relações e interações, desenvolvimento e cognição dos educandos, dependerá de sua
base familiar o que o educando leva para a escola; experiências boas, estímulo e apoio para
que o educador consiga dar prosseguimento em conjunto com a família as ações educativas.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo se dedica à importância dos jogos como ferramenta no processo de jogos
educativos infantis. A partir dos exercícios, os jogos também são vistos como uma excelente
ferramenta para desenvolver a auto expressão, manter o equilíbrio . . . .utogestão desde a primeira
infância. Respeito e autoconsciência é um poderoso meio de integração social. Os jogos são
ferramentas que devemos utilizar no dia a dia escolar para gerar conhecimento, aprendizagem
e todos os aspectos, incluindo cognição, aspectos psicomotores e psicológicos. Pesquise livros
impressos e PDF, artigos e TCC em sites de pesquisa acadêmica (como Scielo e Google Scholar).
Palavras-chave: Desenvolvimento; Aprendizagem; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

presente tema surgiu da necessidade de atrelar o pedagógico com a necessidade de o educador continuar a fase do brincar com significado. “O trabalho que
desenvolvemos; ‘‘A importância do brincar para desenvolvimento e alfabetização
da criança”; discute o brincar como ferramenta pedagógica na alfabetização da criança e tem
como problema, entender os aspectos favoráveis que o brincar pode proporcionar às crianças,
perceber as formas de interação do brincar com os demais eixos da alfabetização, ou seja,
brincando pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas.
Sabemos que antigamente, a criança não tinha direito de escolha nem espaço, os
adultos não aceitavam a criança como um ser pensante, não era importante a infância, as
brincadeiras; hoje sabem que são de extrema importância na vida e desenvolvimento de uma
criança, o lúdico.
A aprendizagem lúdica é assunto que devemos utilizá-la como ferramenta no cotidiano
escolar possibilitando a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento
da criança.
A criança precisa imaginar brincar, conviver em um ambiente sadio, onde ela deve ser
tratada como criança, pois o brincar . . . .ue a criança mais gosta de fazer . . . .m direito seu
e deve ser e, se sentir protegida garantindo essas vivências em sua infância.
Nos tempos atuais sabemos que a maioria das crianças do mundo não tem essa oportunidade em suas vidas, a oportunidade de viver sua infância livre de maneira lúdica, porém
isso não acontece com todas as crianças em todos os lugares.
Podemos lutar ou ao menos tentar garantir que todas ou ao menos a maioria das crianças possam ter o direito de crescer e se desenvolver em um ambiente lúdico, principalmente
no ambiente escolar. A Ludicidade na Educação Infantil é de extrema importância para um
pleno desenvolvimento infantil em todos os aspectos, cognitivo, psicomotor, psicológico entre
outros.
Portanto, precisamos perceber a escola como um espaço para os alunos vivenciarem
a ludicidade como meio para desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade . . . .prendizagem significativa, sendo assim, nossa pesquisa terá o foco em utilizar a ludicidade como
ferramenta no reforço escolar desde as séries iniciais, para uma melhor aprendizagem.
O presente trabalho é justificado pela importância do lúdico para a aprendizagem no
ensino da educação infantil, destacando os jogos como instrumento deste processo. Contribui
para a formação dos professores de modo que amplie sua visão, de como ensinar de forma
lúdica, e especialmente para as crianças desenvolverem a autoconfiança, altruísmo, empatia,
colaboração, tolerância e equilíbrio emocional. A criança que se desenvolve brincando, tem
mais possibilidades de tornar-se feliz e bem sucedida na vida adulta.
Sendo objetivo geral deste compreender a importância da ludicidade e dos jogos no
processo do ensino e aprendizagem das crianças da Educação Infantil. Objetivos específicos:
Conceituar a Ludicidade e os jogos pedagógicos e suas implicações para desenvolvimento
imaginário e para o conhecimento infantil.
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Fundamentar a construção do conhecimento e do desenvolvimento infantil de acordo
com a teoria sócio interacionista. Elencar os pressupostos teóricos sobre a prática docente
como mediador do processo do ensino e aprendizagem da criança na Educação Infantil através da Ludicidade, jogos e brincadeiras.
E como metodologia a presente pesquisa desenvolveu-se em uma única etapa . . . .etodologia utilizada será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o
problema a fim de torná-lo mais compreensível.
Para alcançar os objetivos da pesquisa, e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável à utilização de alguns procedimentos, que são a consulta bibliográfica,
pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido
como, por exemplo, em livros: Kishimoto (2002), que trata do brincar e suas teorias, e também
Carvalho (2003), Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. Já em Negrine (1994)
trata da Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Foram utilizadas palavras como descritores
para auxiliar na pesquisa: Desenvolvimento. Aprendizagem. Brincar.
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O LÚDICO EM UMA PERSPECTIVA
EDUCACIONAL
Segundo alguns teóricos, os jogos e as
brincadeiras devem ser orientados e mediados por adultos para se obter um processo de
ensino-aprendizagem, porém, sem pressões
ou represálias,
Bruner destaca um ponto fundamental
para educadores: a brincadeira livre contribui para liberar a criança de qualquer
pressão. Entretanto, . . . .rientação, a mediação com adultos, que dará forma aos
conteúdos intuitivos, transformando-os
em ideias lógico-científicas, característica
dos processos educativos. [...] Brincadeiras com o auxílio do adulto, em situações
estruturadas, mas que permitam a ação
motivada e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade, parecem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial
do ser humano para descobrir, relacionar
e buscar soluções (KISHIMOTO, 2002, p.
148-151).

Cada ato de inteligência é definido pelo
desequilíbrio entre duas tendências: acomodação e assimilação,
Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou situações dentro de formas e pensamentos, que constituem as
estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes organizam-se para incorporar novos
aspectos do ambiente externo. Durante o
ato de inteligência, o sujeito adapta-se às
exigências do ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, mantém sua estrutura mental intacta. O brincar neste caso é
identificado pela primazia da assimilação
sobre a acomodação. Ou seja, a criança
assimila eventos e objetos a suas estruturas mentais (PIAGET, 1998, p.139).

Sua ideia de jogo está meio fundida
com a noção geral de brinquedo. O autor
acredita que o jogo é uma eficaz ferramenta
que age no psicológico das crianças e ajuda
no desenvolvimento de estratégias para vida.
Vygotsky elege a situação imaginária como
um dos elementos fundamentais dos jogos.

No ambiente escolar é imprescindível
a existência de vários objetos para que as
crianças desenvolvam melhor, dispondo de
recursos necessários para a realização de
brincadeiras.
Para alcançar essa meta, todos os alunos devem ser orientados corretamente pelo
educador para que não haja conflitos entre
os participantes, uma vez que o intuito maior
. . . .e possibilitar a interação e, consequentemente, a aprendizagem, principalmente
daqueles que chegam à escola resistentes
e têm dificuldades em integrar à turma. De
acordo com Vânia Dohme:
As atividades lúdicas podem colocar o
aluno em diversas situações, onde ele
pesquisa e experimenta, fazendo com
que ele conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, liderança
seja solicitada ao exercício de valores
éticos e muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes (DOHME, 2003,
p. 113).

Portanto, depreende-se a necessidade
de o professor não impor uma solução ante à
situação, mas sim agir como mediador para
que os alunos encontrem soluções, desenvolvendo a autonomia e ajudando-os a cooperarem entre si.
Uma das maneiras de atrair a criança
para o processo de ensino aprendizagem
. . . .údico. A partir do momento que se adotam jogos, brinquedos e brincadeiras no espaço escolar, desperta maior interesse no
aluno e seu desempenho será garantido.
Sobre disso, Tizuko Morchida Kishimoto
(1994, p. 7), apresenta: “O brinquedo será
entendido sempre como objeto, suporte de
brincadeira, brincadeira com a descrição de
uma conduta estruturada, com regras e jogos infantis para designar tanto o objeto e
as regras do jogo da criança (brinquedo e
brincadeiras)”.
Sendo assim, se a escola dispõe de um
espaço e de brinquedos mediadores, é sinal
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de que o caráter lúdico do jogo está sendo
respeitado. Com isso, os envolvidos interagem espontaneamente, uma vez que, sobretudo o ambiente, atrai a criança e essa começa
a explorar todos os recursos disponíveis.
O educador pode utilizar desses brinquedos como ferramentas pedagógicas capazes de possibilitar avanços no processo de
aprendizagem e promover a interação social,
a fim de aprender a respeitar os limites e diferenças de todos os participantes.
Para tentar sanar dificuldades de aprendizagem dos alunos, sugere-se a importância
de adotar uma brinquedoteca para promover
inúmeros estímulos, porque, como se sabe, é
na infância que acontece o desenvolvimento
da criança, pois, consoante Nylse Helena da
Silva Cunha (2001, p.17), esse espaço deve
ser preparado para estimular a criança a brincar, tendo contato com muitos brinquedos,
ocupando um ambiente realmente lúdico,
pois ela é convidada a experimentar, sentir e
explorar tal lugar.
Ainda, Vygotsky (1984, p.27) enfatiza:
Com isso, surge uma educação exitosa na
criança capaz de desenvolver o processo
cognitivo atuante na aquisição do conhecimento através da percepção, atenção, associação etc. Assim, toda brincadeira vivenciada
pelo sujeito modifica e fortalece as emoções.
Sabe-se que cada vez mais as instituições de ensino recebem alunos com múltiplas
dificuldades no processo de aprendizagem. A
escola, juntamente com os profissionais capacitados, deve realizar um planejamento pedagógico com o afã de reverter o quadro e possibilitar o fomento de novos conhecimentos.
De acordo com Gil (1990), “o educador
precisa ser sensível às contingências em sala
de aula para que possa criar as condições de
ensino e saber consequencial positivamente
visando fortalecer comportamentos compatíveis com as situações de ensino”.
Com isso, a equipe pedagógica deve
elaborar objetivos claros, levando em conta a

realidade do grupo em questão e ter o cuidado quanto a escolha dos conteúdos e as atividades a serem realizadas. Para tal execução,
é relevante criar um ambiente rico em aprendizagens, ou seja, permitir à criança explorar
o espaço e deixá-la utilizar a melhor estratégia
durante as aulas. É através disso que ela adquire autoconfiança, bem como contribui para
a formação da sua personalidade.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
De acordo com a RCNEI, na constituição de 1988, frequentar jardins de infância e
jardins de infância foram reconhecidos como
direitos sociais das crianças, o que reconheceu a educação pré-escolar como uma responsabilidade nacional no campo da educação.
Desde então, o movimento operário do
país, o movimento de democratização e, claro, a luta dos próprios profissionais da educação, desde então, tem ocorrido um intenso
processo de revisão de ideias no campo da
educação pré-escolar (RCNEI,1988). Criar
os filhos em um espaço coletivo e selecionar e fortalecer as práticas educacionais que
podem regular a aprendizagem . . . .esenvolvimento das crianças Em particular, as discussões sobre como gerenciar o trabalho de
crianças menores de três anos no jardim de
infância e como garantir que elas trabalhem
com crianças entre quatro e cinco anos de
idade são prioridades para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento para crianças sem filhos para
garantir que eles antecipam Receberá o conteúdo da educação básica (RCNEI, 1988).
Representa o primeiro nível de educação básica ministrado por creches e instituições pré-escolares. Essas instalações são
caracterizadas por espaços para instituições
externas, que são instituições de ensino públicas ou privadas que podem educar e supervisionar de forma abrangente crianças de . . . .
anos ao longo do dia. Ou parte da viagem
regulada e controlada pela autoridade compe31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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tente do sistema de ensino e controlada pela
sociedade (RCNEI, 1988).
O “Currículo Nacional da Educação Infantil (Resolução nº 5, de dezembro de 2009)”
deve respeitar os princípios estéticos, atentar
para as diversas formas de expressão artística e cultural e levar em consideração a diversidade cultural, religiosa, étnica e social das
crianças. País. [...] Dessa forma, dimensão
lúdica e dimensão estética são condições essenciais para a formação do sujeito. Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e
internacional apontam para a necessidade de
que a instituição de educação infantil inclua
de maneira integrada as funções de educar
e cuidar (RCNEI, 1988).
Educar na sociedade contemporânea
significa, portanto, proporcionar situações
de cuidados, brincadeiras e aprendizagem
orientadas de forma integrada e que possam
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoais.

OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
A prática do jogo favorece a intencionalidade do trabalho pedagógico . . . .nriquecimento dos conteúdos a serem desenvolvidos, nessa situação é importante que o adulto
esteja sempre incentivando as atitudes das
crianças à medida que lhe é solicitado. Deve-se trabalhar com a criança os elementos
do seu contexto social, para oportunizar-lhe
conhecimentos que existem, do que foi transformado, e que por meio desta ação/reflexão
ela possa dar-se conta de estar num determinado tempo e espaço, tomando consciência
de si própria e das outras pessoas.
O jogo, neste contexto, assume significado especial para elas. A participação do
adulto no jogo deve ocorrer quando a criança solicitar, devendo acontecer de maneira
cuidadosa. Cabe ao adulto compreender e
respeitar cada criança propiciando situações
de desafio, criando dificuldades e problemas
que permitam o desenvolvimento pela diver-

sificação e ampliação de experiências, aprimorando novas formas de relação. O jogo
se destaca como estratégia utilizada pelas
crianças, pois é no ato de jogar-brincar que
ocorrem importantes mudanças no desenvolvimento psíquico.
O jogo configura um caminho de transição para um novo e mais elaborado nível de
desenvolvimento, uma vez que o seu conteúdo
é retirado da realidade social. Nele a criança
se sujeita às regras de uma dada situação ou
fenômeno e se preocupa extremamente com
a veracidade da ação feita. É por meio dos
jogos que ela poderá pela representação superar seus limites. Nem todo jogo tem função
pedagógica, o que separa um pedagógico de
outro de caráter apenas lúdico . . . .e provocar aprendizagem significativa e estimular a
construção do conhecimento.
Segundo Porto,
O jogo pode ser um espaço de experiência muito primitivo no qual o comportamento está conectado com o julgamento
da sociedade atual e protegido. Nesse
sentido, o jogo é uma situação frívola e
flexível. A criança pode tentar confirmar o
presente sem esforço. Comportamentos
que não podem ser experimentados sob
pressão funcional podem ser experimentados no jogo. Nesse universo, as crianças podem inventar, criar e testar com
segurança (PORTO, 2003, p.182).

Diante desta realidade, cabe ao professor promover e enriquecer suas aulas com
jogos e brincadeiras, pois é por meio destes
que a criança irá ampliar seus conhecimentos
acerca de si, dos outros e do meio em que
vive.
No processo de alfabetização deve-se
considerar o lúdico e as múltiplas linguagens
sendo elas os jogos de imitação, diálogos
com as crianças, linguagem corporal (dança
e teatro), representar algo usando o desenho,
a modelagem e leituras de histórias onde as
crianças possam interpretar o que ouviram,
enfim . . . .ovimento . . . .to de brincar.
Por meio de jogos, as crianças podem
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mudar a realidade e dar-lhe novos significados, dando-lhe novos significados. As coisas
podem representar coisas diferentes da realidade. A criança deve ter um certo espaço
para que ela possa expandir seu próprio caminho.
Campo da descoberta Segundo Vygotsky (REGO, 2004), o jogo passou por três
fases: imaginação, imitação e dominação.
Toda situação fictícia virá acompanhada de
um código de conduta no desempenho de
papéis sociais, como vendedor, professor e
médico, neste caso, as crianças tentarão desempenhar esse papel por meio da imitação.
Esse esforço permite que ele atue em uma
posição mais alta do que o oponente vê.

A PRÁTICA DOCENTE COMO
MEDIADOR DO PROCESSO DO ENSINO
E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Profissionais na área da educação utilizam a ludicidade como recurso pedagógico,
pois a utilização de recursos lúdicos, como jogos e brincadeiras, auxilia a transposição dos
conteúdos para o mundo do educador. Nesse sentido, a ludicidade, como elemento da
educação, também é passível de demonstrar
a evolução humana com a base da interação
social. Assim, a ludicidade na educação dá
sequência aos estudos teóricos sobre esse
tema destacando a parte do currículo escolar, a partir da conceituação sobre o jogo, o
brinquedo . . . .rincadeira (RAU, 2012).

e interações modo que refletem como a juventude está colocada na sociedade. Observa-se
nessa realidade que esses alunos, desde a
mais tenra infância, precocemente são inseridos em situações que requerem responsabilidade, como ajudar a cuidar de irmãos mais
novos, enfrentar as ruas, regras e vivências
familiares. O mais preocupante é que essas
crianças ainda não têm experiência suficiente
para entender e refletir conflitos (RAU, 2012).
Os profissionais que buscam metodologias criativas para desenvolver seu trabalho
na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental vêm observando que as
crianças aprendem quando brincam, pois, a
ludicidade envolve habilidades de memória,
atenção e concentração, além do prazer da
criança em participar de atividades pedagógicas de maneira diferente e divertidas (RAU,
2012).
Assim, na tentativa de se revelar a
aprendizagem do educando com os jogos, as
brincadeiras . . . .xploração de brinquedos, é
preciso ficar atento à observação do contexto
que envolve a ação das crianças durante a
prática pedagógica da ludicidade. Essa observação envolve a duração . . . .nvolvimento das crianças nos jogos e evoca a possibilidade de estimular suas potencialidades,
como a criatividade, a autonomia, a criticidade . . . .xpressão ao desenvolver diferentes
formas de linguagem e também os aspectos
cognitivos, afetivos e sociais (RAU, 2012).

Brincar propicia o trabalho com diferentes tipos de linguagens, o que facilita a transposição . . . .epresentação de conceitos elaborados pelo adulto para educadores (RAU,
2012). Nessa perspectiva, é fundamental que
o professor estabeleça uma ponte entre a sua
própria concepção da ludicidade, com suas
vivências, . . . .onhecimento construído a partir
de um sólido referencial teórico (RAU, 2012).

Para Piaget (1976) e Vygotsky (1984)
levam os professores a compreender as atividades lúdicas como parte da vida da criança.
O entendimento sobre a relação entre jogo
de exercício sensório-motor, jogos de regras
. . . .ogo de construção como um processo
contínuo e ao mesmo tempo inter-relacionado,
propicia a compreensão sobre os processos
de desenvolvimento e aprendizagem infantil
(RAU, 2012).

É fácil perceber como os educandos,
desde cedo, no berçário, até os anos iniciais,
demonstram em suas atitudes, pensamentos

Nessa visão, ao pensarmos em proposições práticas para o tratamento lúdico
como recursos pedagógicos, deve haver a
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preocupação com a escolha das atividades,
principalmente com o que o jogo pode proporcionar na intervenção tomando por base
as necessidades dos alunos (RAU, 2012).
Os professores podem considerar também que, no contexto escolar, muitos aspectos podem ser trabalhados por meio da confecção e da aplicação de jogos selecionados,
com os objetivos como: aprender a lidar com
a ansiedade, refletir sobre limites, estimular a
autonomia, desenvolver e aprimorar as funções sensório-motor, desenvolver a atenção
. . . .oncentração, ampliar a elaboração de estratégias, estimular o raciocínio lógico . . . .riatividade (RAU, 2012):
O trabalho pedagógico na educação infantil, atualmente, requer uma abordagem diferente. Isso ocorre porque a criança, desde cedo, é exposta a um número maior e
diversificado de estímulos cerebrais que,
por sua vez, provocam reações diferentes.
Pesquisas têm evidenciado o aluno como
um sujeito que apresenta um desenvolvimento intelectual, afetivo e social precoce.
Isso se deve ao fato de ele estar inserido
em um contexto familiar e educacional diverso do observado em décadas anteriores. Por vezes é emocionalmente imatura
é nas situações de ensino-aprendizagem
apresenta curto período de concentração
(FRIEDMAN, 1996, p.66).

Apesar de a maioria dos professores
concordarem com os avanços da tecnologia,
observando as devidas precauções, esses
profissionais situam os jogos e os brinquedos
eletrônicos como parte integrante dos interesses das crianças atualmente. Por outro lado,
destacam que, muitas vezes, a ausência de
jogos e brincadeiras tradicionais na vida cotidiana escolar e familiar faz com que muitas
crianças apresentam dificuldades motoras,
afetivas e sociais (RAU, 2012).
Nessa perspectiva, analisando a escola,
a metodologia . . . .apel do educador, percebemos, ainda, que as possíveis intervenções
no processo de ensino- aprendizagem dos
alunos por vezes ficam propiciando ao edu-

cador a oportunidade de um pleno desenvolvimento da criança (RAU, 2012).
Segundo os estudos de Almeida (2004),
o processo de construção do saber por meio
do jogo como recurso pedagógico ocorre,
porque, ao participar da ação lúdica a criança
inicialmente estabelece metas, constrói estratégias, planeja utilizando, assim, o raciocínio
. . . .ensamento. O educador, nesse contexto,
possui o papel de mediador no processo de
ensino-aprendizagem (RAU, 2012).
E que o lúdico é um importante recurso pedagógico para as definições de ações
pedagógicas adequadas a serem estudadas
em cursos de formação de professores. Com
efeitos, a utilização de jogos educacionais é
um meio para estimular as aprendizagens específicas dos alunos (RAU, 2012).
Os relatos dos professores em diferente contexto escolares sobre experiência com
o lúdico apontam que muitos conhecem os
recursos utilizados na prática do jogo de faz
de conta, porém desconhecem os estudos
teóricos que fundamentam esse tipo de jogos,
bem como sua importância para o desenvolvimento . . . .prendizagem infantil (RAU, 2012).
Muitas vezes, enquanto brincam, as
crianças imitam o cotidiano por meio da expressão das relações familiares e escolares.
Nessas situações, é provável que os professores fiquem surpresos ao descobrirem algumas características da personalidade em
seus alunos que até então desconheciam esclarecendo-se possivelmente determinadas
reações, interações e comportamentos (RAU,
2012).

O LÚDICO PARA O APRENDIZADO DA
CRIANÇA
Brincar é se abrir para coisas novas,
compartilhar o que se sabe com o que se
aprende. O divertido . . . .lemento mais aparente do brincar. A partir dessa referência, a
criança constrói sua percepção sobre a articulação do lúdico com a educação, ou seja,
sobre a presença na escola, da brincadeira
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e do jogo, mas propriamente na escola de
Educação Infantil (EMERIQUE,1999).
Esses são os momentos de diversão,
além de dar a possibilidade de que a criança aprenda enquanto brinca. O lúdico é um
contrapeso ao estudo, caracterizado como
descanso, uma vez que estudar exige atenção, concentração e assim por diante. É um
passatempo, uma distração para as mentes
cansadas em função do árduo trabalho pedagógico (EMERIQUE,1999).
Pensar em aulas mais lúdicas, em uma
linguagem mais próxima da criança, . . . .ugestão para que o conhecimento seja mais significativo para os pequenos alunos. Brincar é
uma atividade da infância, uma ligação entre
a criança . . . .dulto, entre a criança . . . .undo.
Brincando a criança concretiza em ação: valores, atitudes, comportamentos, de modo que
possa compreender o que passa com ela e
com o mundo a sua volta (EMERIQUE,1999).
Nessa direção, acredita-se que o lúdico pode colaborar no processo do ensino
e aprendizagem, uma vez que pode tornar
a prática pedagógica mais harmônica (com
mais proximidade entre a criança . . . .rofessor). O caminho para tornar o aprendizado
mais significativo e constituir uma prática pedagógica mais prazerosa, portanto, mais lúdica (EMERIQUE,1999).

e aprender sobre a vida, entendida como um
grande jogo em que, como em todos os demais, estão presentes objetivos, regras e papéis (SCHWARTZ, 2004).
Embora com diferentes ênfases, todas
as teorias do jogo e brincadeira, desde as
clássicas até mais recentes, apontam para a
importância do lúdico como meio privilegiado
de expressão e de aprendizagem infantil, reconhecendo não haver nada significativo na
estruturação e no desenvolvimento de uma
criança que não passe pelo brincar (RODULFO, 1990).
O jogo são regras e ele cria, como reconhece Piaget (1971): . . . .tividade lúdica do
ser socializado. Quando livre, ele é, também,
o anti dever, a desobrigação das regras: pois,
quando as regras são violadas, cria-se um
novo jogo (SCHWARTZ, 2004).
Tornando como recreação, o lúdico assume um valor pejorativo sob o ponto de vista
educativo, ou seja, a recreação pressupõe a
vivência de uma atividade seja um jogo, uma
brincadeira, uma história. O lúdico ocupa, na
prática pedagógica dos professores, o lugar
de passatempo, de distração, de descanso
em contraposição à dimensão educativa concentrada nas atividades pedagógicas. (ALVES, 2009).

Superando uma visão que opõe a criança ao adulto, o sério ao lúdico, o brincar ao
estudar, a fantasia à realidade, o lazer ao trabalho, os aparentemente contrários, para assumir uma perspectiva dialética, na qual os
tipos dos opostos passam a ser encarados
como complementares, ambivalentes, com já
tivemos a oportunidade de apontar (EMERIQUE,1999).
Numa abordagem mais abrangente, o
lúdico poderia, então, ser ocasião de se lidar
com a segurança . . . .ncerto, o medo . . . .oragem, a perda . . . .anho, o prazer . . . .esprazer,
o sério . . . .ômico, a objetividade . . . .ubjetividade, enfim, uma oportunidade de ensinar
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao brincar, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo de acordo com seus
próprios passos e fazer melhor uso de seus recursos. Brincar é uma necessidade humana. Ao
brincar, ele pode aprender mais profundamente, pode tornar seus pensamentos mais flexíveis,
pode criar e reproduzir seu próprio tempo e espaço, pode se adaptar melhor às mudanças
na vida real e pode se integrar ao novo.
Por meio de atividades diferenciadas a criança pode desenvolver várias habilidades,
explorar e refletir sobre a cultura da vida real, integrar e questionar regras e papéis sociais ao
mesmo tempo. Pode-se dizer que as atividades de entretenimento transcendem a realidade
e mudam a realidade por meio da imaginação.
Brincadeiras e jogos são os elementos básicos para que o aprendizado se torne divertido, proporcione diversão no processo de aprendizagem e promova a prática pedagógica em
sala de aula. Além de auxiliar na educação dos filhos, a educação lúdica também traz muitos
benefícios às crianças, pois proporciona prazer, criatividade e coordenação motora, além de
estimular sua capacidade de aprendizagem.
Conclui-se que brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizado
. . . .razer. A inserção de tais recursos pedagógicos no ensino é uma excelente oportunidade
para o avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam
inserir um aspecto indispensável da tríplice relação entre educação e alunos como recurso
didático necessário à educação . . . .prendizagem. Portanto, devemos estar cientes da importância da pedagogia lúdica, pois ajuda as crianças a descobrirem o lúdico em sala de aula
. . . .esenvolverem suas habilidades físicas e cognitivas de forma criativa e cultural.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

29

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

REFERÊNCIAS
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky . . . .prendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF,1998. v. . . . ..
CARVALHO, A.M.C. ET al. (Org.). Brincadeira e cultura: viajando pelo Brasil que brinca. Vol. . . . .. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2003.
FERREIRA, Rosilda Arruda. A pesquisa científica nas Ciências Sociais: caracterização e procedimentos. Recife:
UFPE, 1998.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. Pesquisa qualitativa em psicologia. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.
KISHIMOTO (org.), Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E., D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1996.
NEGRINE, Airton. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Porto Alegre: Propil, 1994.
SANTOS, Santa Marli Pires dos. O lúdico na formação do educador. 4º ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira, estrutura e ensino. Campinas: Autores Associados, 1996.
PIAGET, Jean. A construção do real na criança. 2 ed. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1978
______. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 2. e., Rio de Janeiro:
Zahar, 1975.
PORTO, C.L. Brinquedo e brincadeira na brinquedoteca. In KRAMER, S. Infância e produção cultural. Campinas:
Papirus, 2003.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

30

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

Graduada em Pedagogia pela Universidade
faculdades Integradas Campos Salles em
2000; Pós Graduação em Ludopedagogia pela
Faculdade XV de Agosto em 2017; Pós Graduação
em Educação Musical pela Faculdade Campos
Elíseos em 2020; Cursando Pós Graduação em
Neuropsicopedagogia; Professora de Educação
Infantil no CEU CEMEI Freguesia do Ó na PMSP.

ANDRÉA APARECIDA
MARIN PIRASSOLI

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

31

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

NEUROCIÊNCIA: COMO ELA AJUDA A ENTENDER A
APRENDIZAGEM
RESUMO: O objetivo deste trabalho é identificar e refletir as possíveis relações entre professor
. . . .luno a fim de contribuir para o processo ensino-aprendizagem, através da identificação de
pontos relevantes, nas concepções, que possam estimular professor e aluno para uma convivência
de afetividade no processo educativo levando-os a uma educação de qualidade no processo
metodológico. A pesquisa é de cunho bibliográfico, identificando-se que a prática educativa é de
grande significância na formação do educando cidadão. Assim, traça uma análise reflexiva dos
principais problemas cotidianos enfrentados na sala de aula pelos alunos e professores, em suas
interações, enquanto sujeitos inerentes do processo educacional. O presente trabalho também
se baseará na pedagogia dialógica de Paulo Freire, na qual o Educador e Educando desenvolve
uma relação de respeito horizontal através do: diálogo, respeito e afetividade. A escolha do tema
deste trabalho se deu, com o objetivo de refletir criticamente sobre os problemas educacionais e
como a neurociência poderá ajudar a combater e enfrentar esses problemas.
Palavras-chave: Diálogo; Respeito; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste trabalho aqui apresentado é abordar a interação Professor-Aluno na aprendizagem sob os enfoques literários, psicológicos, sócio históricos
e afetivos, buscando compreender suas influências na aprendizagem do ensino
fundamental, já que, a educação é uma atividade sócio-política na qual consiste na relação
entre sujeito: Professor e aluno.
Para que se entenda a dimensão desta relação faz-se necessário conceituar Interação:
Processo interpessoal pelo qual indivíduos em contato modificam temporariamente seus comportamentos uns em relação aos outros, por uma estimulação recíproca contínua. A interação
social . . . .odo comportamental fundamental em grupo (DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA, p.
439).
Objetivos Específicos: Na interação Professor-Aluno, a escola enquanto instituição educativa desempenha um papel fundamental, sendo palco das diversas situações que propiciam
esta interação principalmente no que tange sua dimensão socializante, a qual prepara o indivíduo para a convivência em grupo e em sociedade. Assim, também é função da escola a
dimensão epistêmica, onde ocorre a apropriação de conhecimentos acumulados, bem como
a qualificação para o trabalho, dimensão profissionalizante.
Na fala de Freire, percebe-se o vínculo entre o diálogo . . . .ator afetivo que norteará a
virtude primordial do diálogo, o respeito aos educandos não somente como receptores, mas
enquanto indivíduos.
Tendo como problema da pesquisa, é constatado que as relações afetivas que o aluno
estabelece com os colegas e professores são de grande valor na educação, pois a afetividade
constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida. Sabendo que as dificuldades
afetivas provocam desadaptações sociais e escolares, bem como perturbações no comportamento, o cuidado com a educação afetiva deve caminhar lado a lado com a educação
intelectual.
A justificativa da presente pesquisa é buscar conhecer a teoria acima descrita que poderá contribuir a uma boa convivência no interior das instituições educativas onde ocorrem,
antes de tudo, um contato humano entre pessoas que pensam e agem e têm, sobretudo,
sentimentos. É preciso respeitar o outro no seu modo de ser e assim, garantir um bom relacionamento, possibilitando um clima de confiança.
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O ESPAÇO DA ESCOLA
O perfil da educação brasileira apresentou significativas mudanças nas últimas décadas. O desempenho dos alunos remete-nos à
necessidade de considerarem a formação do
professor, como sendo requisito fundamental
para a melhoria dos índices de aprovação,
repetência e evasão do ensino.
As expectativas do professor sobre o
desempenho dos alunos podem funcionar
como uma “suposição de autorrealização”.
Isto é: o aluno de quem o professor espera
menos . . . .ue realiza menos, ao passo que
aqueles de quem se espera um bom desempenho acabam, na realidade, por apresentá-lo.
Assim, as taxas de evasão evidenciam
a baixa qualidade do ensino . . . .ncapacidade
dos sistemas educacionais e das escolas de
garantir a permanência do aluno, penalizando os alunos de nível de renda mais baixos.
Exatamente por fazerem parte de famílias desprovidas de recursos, as crianças não têm
acesso ao mínimo de informações culturais
no lar, e por isso, chegam à escola em situação de inferioridade em relação à maioria dos
estudantes de classes mais altas.
Uma criança que faz parte de uma família de poucos recursos, sua alimentação será
deficiente e, por isso, seu desenvolvimento
físico e sua saúde serão deficientes. Por viver
em ambientes com pessoas que não tiveram
uma boa formação escolar, sua linguagem
terá muitas falhas. O estudante carente usa
uma linguagem pobre em vocabulário e em
sua estruturação. Seus colegas de famílias de
melhor posição social, que cresceram entre
pessoas com algum grau de instrução, teriam
domínio de um proveitoso vocabulário.
COLL (1996:95) afirma que:
Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: por sua participação em experiências diversas, por
exploração sistemática do meio físico ou
social, ao escutar atentamente um relato

ou uma exposição feita por alguém sobre um determinado tema, ao assistir um
programa de televisão, ao ler um livro, ao
observar os demais e os objetos com certa curiosidade e ao aprender conteúdos
escolares propostos por seu professor na
escola(COLL, 1996, p. 95).

Os regulamentos e exigências escolares
também são vistos como causas dos problemas que a educação enfrenta. Logo de início
há uma extrema falta de vagas, a escola tem
uma localização que dificulta o trajeto de ida
e volta dos alunos. Depois temos os horários
estabelecidos pelas escolas, que são muito
criticados por não atenderem a realidade da
população.
Outro fator que dificulta a permanência
. . . .om desempenho dos alunos na escola
são as despesas com materiais exigidos pela
escola como: uniforme, livros, taxas, e outros.
Isso porque na maioria dos casos, os pais
não podem comprar o que a escola exige.
Todos esses regulamentos não são problemas para as crianças de classe média,
cujos pais são bem empregados. No entanto, para as crianças de famílias pobres, estas
exigências representam grandes dificuldades
e obstáculos para conseguir aprovação na
escola.
A família é colocada como principal
responsável pelo fracasso dos alunos, não
sendo questionadas, as condições materiais
de vida dessas famílias, nem sua participação
nas relações sociais de produção que são o
que determinam, em última instância, as possibilidades de assistência aos filhos.
Essas conclusões ideológicas eximem
os professores de observar sua própria atuação no contexto escolar, sua participação na
seletividade e, principalmente, a função da escola como reprodutora da sociedade desigual
na qual se insere: “A escola não pode ser propriedade de um partido; . . . .estre faltará em
seus deveres quando empregue a autoridade
de que dispõe para atrair seus alunos à rotina de seus preconceitos pessoais, por mais
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justificados que lhes pareçam” (DURKHEIM,
1978, p. 49).
Em várias salas de aula nota-se a exigência constante de disciplina, o estabelecimento de uma relação autoritária entre o professor e seus alunos, o trabalho obrigatório e
repetitivo. Um dos meios de controlar a disciplina . . . .ivisão do tempo. Há hora determinada para entrar, sair, para o recreio, a merenda,
para tomar água, para ir ao banheiro, etc. O
cumprimento do horário é obrigatório, sem
levar em conta o que a criança está fazendo
ou qual . . . .ua vontade no momento.
Há, por parte do professor, uma vigilância constante e ameaças, gerando um clima
de tensão entre as crianças, por estarem sempre antecipando as consequências de seus
“maus atos”: o aluno corre o risco de ficar
sem recreio, de ser retirado após as aulas,
além de outras ameaças de castigo. Quem
é “bem comportado” recebe recompensas
. . . .presentado como modelo aos colegas,
Mas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje, uma suspensão transformou-se
num prêmio, seja ela de um dia ou mais.
Algumas escolas, mesmo mantendo o
sistema de suspensão, são mais esclarecidas, suspendem os alunos de suas atividades didáticas e recreativas, mantendo-o em seu recinto através da organização
de trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e aproveitam para encaminhá-lo
aos serviços de orientação educacional.
Nesses casos, o prêmio não é tão grande
(WERNECK, 1999, p. 60).

A atitude do professor em sala de aula
é importante para criar climas de atenção e
concentração, sem que se perca a alegria.
As aulas tanto podem inibir o aluno quanto
fazer que atue de maneira indisciplinada. Portanto, o papel do professor . . . .e mediador
e facilitador; que interage com os alunos na
construção do saber. Neste sentido, é muito
importante ajudar os professores a saberem
ensinar, garantindo assim que todos os alunos possam aprender e desenvolver seu raciocínio.

Alguns professores sentem que seu
relacionamento com os alunos determina o
clima emocional da sala de aula. Esse clima
poderá ser positivo, de apoio ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno sente segurança, não teme
a crítica . . . .ensura do professor. Seu nível
de ansiedade mantém-se baixo e ele pode
trabalhar descontraído, criar, render mais intelectualmente.
Porém, se o aluno teme constantemente
a crítica . . . .ensura do professor, se o relacionamento entre eles é permeado de hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de
aula é negativa. Neste caso, há o aumento
da ansiedade do aluno, com repercussões
físicas, diminuindo sua capacidade de percepção, raciocínio e criatividade.
Se a aprendizagem, em sala de aula, for
uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como
alguém capaz. Se ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se transformar em ameaça. O aluno ao
se considerar fracassado, vai buscar os culpados pelo seu conceito negativo e começa
achar que o professor é chato e que as lições
não servem para nada.

O VALOR DA NEUROCIÊNCIA NO AFETO
EM RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO
O saudoso educador Paulo Freire certa vez proferiu que “não há educação sem
amor”. Sabiamente ele foi ao âmago de tudo,
pois educar sem amor pode resultar em um
mero ganha pão, em um simples contar de
hora-aula ou em uma assinatura de folha de
ponto apenas. É mister que viver de verdade
exige vontade, alegria, doação, ou seja, exige
paixão.
Ressalto ainda, o poema de Francisco
Otaviano de Almeida Rosa que diz: “quem
passou pela vida em brancas nuvens, [...]
passou pela vida e não viveu”. Acredito que
mais que a própria razão, a condição de amar
é que nos torna especiais dentre os seres
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que habitam a terra. E na hora de transmitir
nossos conhecimentos aos outros homens
é importante fazer valer isto que há de belo
dentro de nós, sempre transmitindo conhecimentos com afeto.
De acordo com a perspectiva Walloniana, falar de afetividade no ato educacional,
mais precisamente na relação professor-aluno, é falar de como lidar com as emoções,
com a disciplina e com a postura do conflito
eu . . . .utro. Vale ressaltar que essa postura de conflito eu . . . .utro, ocorre em dois
momentos distintos da vida do educando: na
infância e na adolescência.
Para a criança, o conflito se dá com as
diversas interferências da família, sua primeira
comunidade, e da escola (ou qualquer outro
ambiente que ela frequente) em sua vida. Para
o adolescente, o conflito ocorre com o estranhamento de si com o mundo que o cerca.
A sociedade acaba influenciando no desenvolvimento psíquico do aprendiz. O professor deve estar atento e consciente de sua
responsabilidade como educador. O ambiente de sala de aula, que muitas vezes pode
se mostrar frio, severo e hostil aos nossos
educandos, deve ser recolocado, reapresentado aos mesmos de forma mais amena e
amigável.
Quando a maioria das tarefas de sala
de aula exige que a criança fique parada e
estática, com uma atenção direcionada ao
que é exposto pelo professor, certamente este
local não será um dos mais atraentes para
ela. Não é difícil, dentro desse clima austero,
surgir hostilidade da criança em relação ao
professor e ao ambiente escolar. Dentro dessas situações de conflito facilmente observadas nas escolas, o professor pode fazer toda
a diferença.
Se o professor tiver conhecimento do
conflito eu . . . .utro na construção da personalidade do aluno, com certeza, ele saberá conduzir as relações e receberá esses estímulos
com mais calma, não tomando os mesmos

como uma questão pessoal.
O professor precisa compreender o aluno e seu universo sociocultural. Mas conhecer
esse aluno e seu universo implica em uma
pré-disposição de amá-lo. Cabe ao professor investigar mais esse aluno e, ao longo de
sua formação, não deixar que esse educando acumule raivas ou questionamentos. Hoje
muito se sabe que o lado intelectual caminha
de mãos dadas com o lado afetivo.
Considerando esses pontos discutidos,
o relacionamento entre professor e aluno deve
ser de amizade, de respeito mútuo, de troca
de solidariedade, não aceitando de maneira
alguma um ambiente hostil e opressor que
semeie o medo . . . .aiva no contexto de sala
de aula.
A prática pedagógica deve sempre
prezar o bem estar do educando. Quando o
educador consegue entender o poder dessa
pedagogia do amor e toda a bem querência
que a mesma traz, mais e mais alunos aprenderão com maior facilidade e gosto e, acima
de tudo, mais e mais professores notáveis e
inesquecíveis passarão pela vida de nossos
educandos deixando suas marcas positivas.

AFETIVIDADE
Como atividade essencialmente criadora, a educação apresenta o escopo de guiar
o homem no desenvolvimento dinâmico, no
curso do qual se constituiria como pessoa
humana, dotada de armas do conhecimento,
do poder de julgar e das virtudes morais. No
contexto das dinâmicas sociais, a educação
. . . .nstituição de ensino, no papel de seus
professores, devem apresentar um caráter
crítico de elevação cultural do indivíduo e da
sociedade,
Conhecer é apropriar-se intelectualmente de um dado campo de fatos, ou de
idéias que constituem o saber estabelecido; pensar é enfrentar pela reflexão a
capacidade de uma experiência nova cujo
sentido ainda precisa ser reformulado que
precisa ser reproduzido pelo trabalho de
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reflexão, sem outras garantias senão o
contato com a própria experiência (CHAUÍ
(1998, p. 45).

É de suma importância que o professor,
por maior que seja sua capacidade, seu conhecimento, sua formação, tenha consciência
de que ele e seus alunos estão em locais,
ângulos opostos: por outro lado, ele não deve
se vangloriar desta hierarquia e muito menos
de seu conhecimento. Para que haja uma boa
convivência entre professor e aluno, um bom
diálogo é fator essencial.
Entretanto, não é esta realidade que observamos no contexto educacional brasileiro,
pois o professor geralmente é arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando um clima de
terror em sala de aula. Na maioria das vezes
a causa desta problemática está na má remuneração, na falta de preparo, na instabilidade
familiar, fatores que influenciam no desempenho do docente.
Desde os seus primeiros trabalhos, na
verdade, PIAGET (1980), reconheceu o aspecto afetivo como importante embora tenha
centrado menos sobre este aspecto do que
sobre o aspecto cognitivo. Uma segunda
razão provável para um estudo maior da dimensão cognitiva reside no fato de Piaget ter
percebido que o estudo científico do aspecto
afetivo como mais difícil do que o estudo da
estrutura cognitiva.
É possível que Piaget tenha escolhido,
tentar resolver primeiro os problemas mais
controláveis e por isso, dedicou uma quantidade desproporcional de sua energia às
questões de estrutura cognitiva.
Uma terceira razão para isso é que à
medida que os psicólogos e educadores
tentaram entender o trabalho de Piaget, as
"construções" que eles fizeram de sua teoria,
começaram na melhor das hipóteses, como
"pré-operacionais". Afora todas essas considerações, por certo, uma leitura cuidadosa
dos trabalhos de Piaget deixa claro que uma
visão do desenvolvimento intelectual, incluindo apenas o desenvolvimento cognitivo, sem

levar inteiramente em conta os aspectos afetivos é incompleta.

AS ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR
NA UTILIZAÇÃO DE JOGOS
BRINCADEIRAS- DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
A educação está oportunizando mudanças no pensar da criança e percebe-se que o
seu modo de olhar o mundo já não é mais o
mesmo. É nessa perspectiva que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade de dar
às crianças uma "nova" infância. Uma infância
que tem de ser respeitada em seus interesses
e curiosidades, em que a criança deve brincar
muito e, através da brincadeira, desenvolver
suas potencialidades.
Sabe-se que a criança possui necessidades e características peculiares . . . .scola
desempenha um importante papel nesse aspecto, que é oferecer um espaço favorável
às brincadeiras associadas a situações de
aprendizagem que sejam significativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma
agradável e saudável.
O desenvolvimento mental da criança,
antes dos seis anos de idade, segundo Piaget, pode ser sensivelmente estimulado através de jogos. A brincadeira representa tanto
uma atividade cognitiva quanto social e através das mesmas as crianças exercitam suas
habilidades físicas, crescem cognitivamente e
aprendem a interagir com os outros (ANTUNES, 1998, p.73).
O momento da brincadeira possui grande importância, pois contribui para o desenvolvimento do potencial integral da criança.
Sendo também o espaço que proporciona
liberdade criadora, oportunidades de socialização, afetividade e um encontro com o seu
próprio mundo, descobrindo-se de maneira
prazerosa.
Partindo desse pressuposto, e por acreditar que, muitas vezes, as brincadeiras não
têm feito parte do currículo escolar, sendo
ignoradas no planejamento diário, propõe-se
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uma reflexão acerca da utilização da brincadeira em seu aspecto pedagógico nas escolas de Educação Infantil.
Ao optar por atividade lúdica como forma de desenvolvimento da aprendizagem, o
educador poderá conhecer melhor o grupo
em que trabalha, promovendo situações interessantes e desafiadoras para a resolução
de problemas, permitindo que os aprendizes
façam uma autoavaliação com relação sobre
seu desempenho, além de permitir que todos
participem ativamente de cada etapa vivenciada na execução de cada jogo,
O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em
que propõe estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal adora
jogar e joga sempre principalmente sozinho e desenvolve níveis diferentes de sua
experiência pessoal e social. O jogo ajudou a construir suas novas descobertas,
desenvolveu e enriqueceu sua personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição
de condutor, estimulador e avaliador da
aprendizagem (ANTUNES, 1998, p. 36).

Cabe ao educador explorar e adaptar
as situações cotidianas do educando às atividades escolares, mas para tanto, é de suma
importância que domine as ideias . . . .étodo
que ele deseja trabalhar, com o intuito de que
o aluno construa seu próprio conhecimento, e
tenha consciência de que os jogos propostos
são meios para atingir seus propósitos e não
fins em si mesmo,
O jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada programação, é tão ineficaz quanto um único momento de exercício aeróbico para quem pretende ganhar
maior mobilidade física e, por outro lado,
uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem validade
efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que
se tem em mente como meta(ANTUNES,
1998, p.37).

A atividade lúdica é uma importante fonte ao educador, trazendo informações sobre

os interesses de seus alunos, suas interações,
suas habilidades de adaptação às regras, etc.
Com base nessas observações, o educador
tem a oportunidade de programar atividades
pedagógicas direcionadas.
Ao programar as atividades, é interessante que o educador associe também alguns
questionamentos relativos à idade, capacidades, preferências e outras particularidades,
visando o prazer e os efeitos positivos que o
jogo proporciona.
Outra questão importante, além de tratar-se de um dos pontos de preocupação dos
educadores infantis, refere-se à organização
de um espaço adequado para a realização da
atividade, para que o jogo possa ser explorado em sua totalidade.
A conveniência do ambiente é fundamental para o sucesso no uso dos jogos. O
espaço necessário à manipulação das peças
é sempre imprescindível, assim como sua cuidadosa embalagem e organização, a higiene
da mesa ou mesmo do chão em que o aluno usa para sua atividade (ANTUNES, 1998,
p.41).
A atenção do educador é fundamental
no contato direto com a criança, ensinando-a
como utilizar o brinquedo e brincando com
ela também. Ao brincar com a criança, o educador contribui significativamente, pois assim
a auxilia na construção de sua identidade cultural e de sua personalidade.
Ao utilizarmos o jogo na prática pedagógica, é interessante fazer deste um momento
de conhecimento e convivência com as crianças, permitindo conhecê-las e aproximá-las
de seu modo de conhecimento do mundo. É
interessante voltar o olhar não apenas no que
elas fazem, mas também observar o modo
como elas fazem.
Neste processo, o centro de atenção
passa a ser o outro, buscando para os educadores um novo sentido ao trabalho pedagógico: conhecer a criança para trabalhar com
ela, para brincar com ela, para aprender com
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ela.

consigo mesma e com os outros.

Os jogos devem ser utilizados somente
quando a programação possibilitar e somente
quando se constituírem em um auxílio eficiente ao alcance de um objetivo dentro desta
programação.

O JOGO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
COM BASE NA NEUROCIÊNCIA

De certa forma, a elaboração do programa deve ser precedida do conhecimento
dos jogos específicos e, na medida em que
estes aparecem na proposta pedagógica, é
que devem ser aplicados, sempre com o espírito crítico para mantê-los, alterá-los, substituí-los por outros ao se perceber que ficaram
distantes desses objetivos.
Assim, o jogo só tem validade se usado na hora certa e essa hora é determinada
pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do
aluno e pelo objetivo proposto. Jamais deve
ser introduzido antes que o aluno revele maturidade para superar seu desafio e nunca
quando o aluno revelar cansaço pela atividade ou tédio por seus resultados.
Quando o jogo é extremamente fácil ou
é acima da capacidade de solução por parte
do aluno, causa desinteresse e até mesmo
baixa estima. Por isso, é importante que o
professor planeje desafios que estimulem o
aluno.
É essencial que o professor utilize o
jogo ou brincadeira como ferramenta de combate à apatia e como instrumento de desafios
visando a interação do grupo. O entusiasmo
do professor . . . .reparo dos alunos para um
momento especial a ser propiciado pelo jogo
constituem um recurso insubstituível no estímulo para que os alunos queiram jogar, e,
os jogos devem ser cuidadosamente introduzidos . . . .osição dos alunos claramente
definida.
É através de jogos e brincadeiras que
a criança tem oportunidade de desenvolver
um canal de comunicação, uma abertura para
o diálogo com o mundo dos adultos, onde
ela estabelece seu controle interior, sua autoestima e desenvolve relações de confiança

As crianças são "as personagens" dos
jogos. Os papéis mudam de um cenário
para outro. E todas têm oportunidade de
experimentar "pegar o outro, ou serem
pegos"; brincar com os amigos ou contra
eles. É só um jogo. Mas é muito mais do
que um jogo (RUBEM ALVES, 2001).

Para pensar o jogo como meio educacional, devemos situá-lo a partir da definição
de objetivos mais amplos. Que papel tem a
educação em relação à sociedade? A escola
é um instrumento de transformação da sociedade; sua função é contribuir, junto com outras instâncias da vida social, para que essas
transformações se efetivem.
Nesse sentido, o trabalho da escola
deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com elas no sentido de que
sua integração na sociedade seja construtiva.
Nessa linha de pensamento, a educação deve privilegiar o contexto socioeconômico e cultural, reconhecendo as diferenças
existentes entre as crianças (e considerando
os valores . . . .agagem que elas já têm); ter a
preocupação de propiciar a todas as crianças
um desenvolvimento integral e dinâmico (cognitivo, afetivo, linguístico, social, moral e físico-motor), assim como a construção . . . .cesso
aos conhecimentos socialmente disponíveis
do mundo físico e social.
A educação deve instrumentalizar as
crianças de forma a tornar possível a construção de sua autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação, Tornando
como base à concepção da criança como ser
integral, constata-se que as atividades que as
crianças estão realizando na escola têm um
tratamento compartimentado.
Em relação ao desenvolvimento moral
as crianças constroem normalmente o seu
próprio sistema de valores morais, baseando-se na sua própria necessidade de confiança
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com as outras. Esse processo é uma verdadeira - construção interior. Através da construção autônoma se forma uma boa concepção
de si, um ego íntegro e uma autonomia que
sustente uma saúde mental positiva.
Formar homens sensíveis, criativos, inventivos e descobridores, assim como espíritos capazes de criticar e distinguir entre o
que está provado . . . .ue não está deve ser o
principal objetivo da educação.

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
COGNITIVA
A linguagem, forma de representação
verbal, é básica no processo de desenvolvimento. Piaget sustenta que a linguagem só
aparece depois do pensamento, e que ele
depende sobretudo da coordenação de esquemas sensório-motor.
A linguagem é uma forma de se comunicar e se expressar; um meio, portanto, de
interagir socialmente. Falar, ler e escrever são
formas de o indivíduo ter acesso aos conhecimentos construídos histórica e socialmente.
Paralelamente, por meio da linguagem, é possível desenvolver a memória, a imaginação
. . . .riatividade e, muito especialmente, passar do pensamento concreto ao pensamento mais abstrato. A linguagem é, portanto, o
meio básico de comunicação social dos indivíduos. Até adquirir a facilidade da linguagem,
o jogo . . . .anal através do qual os pensamentos e sentimentos são comunicados pela
criança.O jogo está intimamente relacionado
à representação simbólica e reflete e facilita o
desenvolvimento dessa representação.

dos seus objetivos.
Amor, ódio, agressividade, medo, insegurança, tensão, alegria ou tristeza são alguns dos afetos mais comuns, com os quais
o educador deverá lidar para encaminhar a
criança no seu desenvolvimento.
A motivação é outro fator que influencia
o desenvolvimento: se a motivação é grande,
a criança irá se esforçar para fazer coisas
mais complexas. A criança afetivamente perturbada sofrerá um bloqueio no desenvolvimento geral, pois os problemas afetivos canalizam suas energias.
O jogo espelha e melhora o progresso
da criança na pré-escola, através da afirmação do eu e na idade escolar, ajudando na tarefa de consolidação do eu. No jogo pode ser
comprovada a importância dos intercâmbios
afetivos das crianças entre elas ou com os
adultos significativos (os pais e os professores). O jogo é uma "janela" da vida emocional
da criança.
A oportunidade de a criança expressar
seus afetos e emoções através do jogo só é
possível num ambiente e espaço que facilitem
a expressão: . . . .dulto que deve criar esse
espaço.

O DESENVOLVIMENTO AFETIVO
EMOCIONAL
À medida que a criança se desenvolve e
interage com o meio e com o grupo, sua identidade, sua autoimagem positiva, suas personalidades são desenvolvidas. A afetividade é
uma constante no processo de construção
do conhecimento . . . .la que, na verdade, irá
influenciar o caminho da criança na escolha
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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, seja 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 . . . .segurança" que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento limitado é suficiente, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita que
a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre . . . .orte da criatividade, reproduzindo
assim o que já existe. Certamente, a simples mudança de paradigmas não garante de forma
alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja, de prática escolar. A superação
de valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de ultrapassados, já não são suficientes
para os avanços necessários na prática docente.
Para o educador, a Neurociência . . . .nsinar deve ser uma arte, uma ciência é um conjunto de técnicas que são utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, torna-se fácil conduzir o processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria
criatividade. No momento em que o educador se preocupa em educar com arte, toma-se
comprometido com o aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo
do processo ensino-aprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no processo.
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
RESUMO: Este artigo científico tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o processo de avaliação
dentro dos diferentes âmbitos educacionais focando as suas diferentes áreas de concepções,
destacando suas características históricas e sociais e mostrando que o processo de avaliação
nas unidades escolares pode ser inovador e integrado, visando o desenvolvimento pleno do
aluno . . . .reparo deste para o exercício da cidadania, valorizando seus conhecimentos e valores
dentro do âmbito escolar, na sociedade e no mundo do trabalho. Avaliar tem como objetivo fazer
uma reflexão sobre o processo de avaliação dentro dos diferentes âmbitos educacionais focando
as suas diferentes áreas de concepções, destacando suas características históricas e sociais e
mostrando que o processo de avaliação nas unidades escolares pode ser inovador e integrado,
visando o desenvolvimento pleno do aluno . . . .reparo deste para o exercício da cidadania,
valorizando seus conhecimentos e valores dentro do âmbito escolar, na sociedade e no mundo do
trabalho. Portanto percebe-se que a avaliação parte da compreensão de que o homem está em
constante movimento de pensamento, sendo sua participação primordial durante todo processo
de ensino aprendizagem do educando. A preocupação de avaliar não é de hoje, os profissionais
da educação por meio dos tempos se esforçam para definir os problemas, buscando soluções
que favoreçam mudanças em todos os sistemas avaliativos. O termo avaliar traz diversas opiniões
e diversas maneiras de olhar o aprendizado do aluno.
Palavras-chave: Avaliação; Educação; Perspectiva.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

44

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTRODUÇÃO

A

ntigamente a avaliação escolar era feita somente para verificar se os alunos tinham memorizado os conteúdos ministrados em sala de aula e constantes na
grade escolar. Algumas coisas estão diferentes do passado, pois a educação
deixou de ter o caráter tradicional e muitas concepções estão sendo quebradas.
O tema em questão trata do sistema de avaliação como um componente que permeia
a gestão da instituição, analisando as mudanças ocorridas na área educacional. Busca a
avaliação, estabelecer em relação quantitativa e qualitativa entre a finalidade . . . .unção da
instituição, sendo a avaliação é uma atitude de constante análise e reflexão sobre um determinado conjunto de conteúdo, comportamento e competências, tendo por finalidade propósitos
e metas a serem alcançadas.
De modo geral é preciso entender que avaliar é muito mais do que aplicar um teste e
uma prova, fazer uma observação, visto que a avaliação está presente em todos os aspectos
educacionais, envolvendo todos os profissionais na construção da aprendizagem. Educadores
e educandos decidem, discutem e criam coletivamente as práticas pedagógicas da sala de
aula, o currículo . . . .rojeto pedagógico da escola.
A avaliação subsidia o educador com elementos para uma reflexão contínua sobre sua
prática, sob a criação de novos instrumentos de trabalho . . . .etomada de aspectos que devem
ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem
em todos os grupos. Para o educando . . . .nstrumento de tomada de consciência de suas
conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seus investimentos na tarefa
de aprender.
Para a escola, possibilita definir prioridades e localizar quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio. Portanto percebe-se que a avaliação parte da compreensão de que o homem está em constante movimento de pensamento, sendo sua participação
primordial durante todo processo de ensino e aprendizagem do educando.
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AVALIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR
A avaliação ao longo de toda história
sempre foi uma atividade de controle que
visava selecionar, incluir e excluir pessoas.
Segundo Garcia, 1996, o exame não é outra
coisa senão: o batismo burocrático do conhecimento sagrado. (GARCIA, 1996 p. 26).
Dessa maneira podemos observar que
a avaliação, desde os primórdios da sua existência na história dos povos, vem atender a
uma sociedade dominante de acordo com as
necessidades e anseios, tornando-se imutável e enraizada ao controle de oportunidades
educacionais e para dissimulação das desigualdades sociais.
Salientando tal ponto de vista, SOARES,
1991, o controle pela avaliação, das hierarquias sociais é de certa forma, o controle
que se faz do conhecimento. (SOARES, 1991
p.47). Dessa forma, ao avaliar os estudantes
que pertencem à classe dominante ou classes menos desfavorecidas determinamos primeiramente suas condições de vida, ou seja,
econômica, social e cultural, dando ao indivíduo uma posição na hierarquia social e pela
distância que separa essas condições das
exigências e expectativas da unidade escolar.
Caldeira afirma que:
A avaliação escolar é um meio e não um
fim em si mesma; está delimitada por
uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não
ocorre num vazio conceitual, mas está
dimensionada por um modelo teórico de
sociedade, de homem, de educação e,
consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática
pedagógica. (CALDEIRA 2000, p. 122)

Segundo Rabelo, 1998, avaliação: novos tempos, novas práticas. (RABELO, 1998
p.67). Pode-se observar que no atual contexto de profundas transformações no sistema
educacional, a escola precisa repensar sua
prática de avaliação, sua existência numa so-

ciedade moderna que busca construir sistemas abertos de opiniões.
A preocupação de avaliar não é de hoje,
os profissionais da educação por meio dos
tempos se esforçam para definir os problemas, buscando soluções que favoreçam mudanças em todo o sistema avaliativo. Qualquer
mudança exige trabalho, convicção e tempo.
Hoje é observado dentro do âmbito escolar
uma corrente muito forte e conservadora impedindo que ocorram mudanças, avaliando
por intermédio de métodos tradicionais, centrados na transmissão dos conteúdos e no
professor detentor de toda a sabedoria.
Portanto, Luckesi, 1998, analisa que no
Brasil hoje a avaliação escolar está a serviço
da pedagogia de um modelo social liberal
conservador que produziu três pedagogias: a
tradicional, a renovada . . . .ecnicista (LUCKESI, 1998 p.75).
Assim, partindo desse contexto, educadores percebem a ação de educar . . . .ção
de avaliar como dois momentos distintos no
processo educativo. E, portanto, necessária à
tomada de consciência . . . .eflexão a respeito
dessa compreensão equivocada de avaliação
como julgamento de resultados. Avaliação é
essencial à educação enquanto concebida
como problemas diários. Educar é fazer ato
do sujeito, é problematizar o mundo em que
vivemos para superar contradições.
Portanto, avaliar consiste em fazer um
julgamento sobre resultados, comparando
o que pretendia alcançar. Segundo Scriven,
1998, atividade metodológica que consiste
na coleta e na combinação de dados relativos ao desempenho, usando um conjunto
ponderado de escalas de critérios que leva a
classificação comparativa ou numérica e na
justificação (SCRIVEN, 1978 p.32).
A avaliação deve se constituir em um
dos principais componentes do processo de
aprendizagem, de educação e de gestão ao
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longo do tempo. Esta consiste em verificar
continuamente o desempenho mediante as
posições previamente organizadas.
A Avaliação Tradicional é muito usada
na escola Tecnicista, no qual o aluno é apenas
receptor do conteúdo. Nota-se que o ato de
avaliar tradicionalmente não se limita à aplicação de provas, questionários e testes, mas
também valoriza a correção que classifica e
discrimina os alunos ajudando a reprodução
das desigualdades sociais.
As provas são baseadas em algumas
variáveis: conteúdos ministrados em sala de
aula, o contato do professor com a sala de
aula, se é positivo ou negativo. Após ser elaborada, o professor ainda pode criar algumas
dificuldades, aquelas conhecidas pegadinhas,
que confundem sempre os estudantes.
Segundo Luckesi, 1998, a avaliação utilizada como classificatória é antidemocrática,
pois deixa o aluno muito mais tempo na escola criando muitos traumas no mesmo (LUCKESI, 1998 p.78).
A Avaliação Tradicional . . . .ue apresenta o maior índice de evasão e retenção,
pois requerem dos alunos manifestações de
comportamentos esperados no qual serão
classificados.
Segundo Esteban, 2000, a Avaliação
Tradicional está presente de forma marcante
em nossa sociedade, um dos motivos que justifica a inovação quanto às práticas avaliativas
. . . .scola defende sua estagnação apontando
a resistência das famílias dos alunos em relação às práticas inovadoras (ESTEBAN, 2000
p.37).
Conforme aponta Hoffmann, 1994, os
educadores se tornam mais exigentes ao adotarem uma determinada prática de avaliação
e as escolas deixam de oferecer um ensino
competente ao desligar-se dos modelos tradicionais (HOFFMANN, 1994 p.13).

Assim, a avaliação tradicional é tida
como pressuposto de uma escola competente, exigente, rígida e detentora do saber,
que, no entanto, não encontra respaldo na
realidade com a qual nos deparamos neste
momento.
A Avaliação Tradicional é uma prática
pedagógica ultrapassada, sua função é servir
a não transformação social, mantendo as coisas inalteráveis, seres não críticos totalmente
movidos de ação mecânica.
Segundo García, 2003 (DILIGENTI,
1998, p. 21) o:
Termo avaliação é de utilização recente, já
que a palavra “exame” era mais frequentemente utilizada para designar provas de
conhecimento. Datam aos remotos 1200
A.C. as primeiras práticas de avaliação/
exame de que temos notícia. Esses exames eram realizados pela burocracia chinesa com intuito de selecionar (somente
junto aos homens) aqueles que deveriam
ocupar cargos públicos. Desde seus primórdios, portanto, verificamos na avaliação a predominância de um componente
seletivo em detrimento a qualquer aspecto educativo (GARCÍA, 2003, DILIGENTI,
1998, p. 21.

A Avaliação quase sempre se centraliza
na coleta de dados sobre o desempenho do
aluno nos vários programas curriculares com
omissão, ligado ao contexto em que o processo educacional ocorre mediante fatores que
não estão diretamente ligados à escola.
Segundo VIANNA, 1998, o desenvolvimento no êxito escolar precisa ser considerado
juntamente com outros elementos alternativos
para a tomada de decisão . . . .stabelecimento de ações (VIANNA, 1998 p.148).
Numa perspectiva construtivista de
avaliação, a questão da qualidade do ensino deve ser analisada em termos objetivos
efetivamente perseguidos no sentido do desenvolvimento máximo possível do aluno, a
aprendizagem, no seu sentido amplo, alcan31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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çada pela criança a partir de oportunidades
que o meio lhe oferece.
Segundo Hoffmann, 1994, a escola,
portanto, nessa concepção, torna-se extremamente responsável pelo possível à medida que oferece oportunidades amplas e desafiadoras de construção de conhecimentos
(HOFFMANN, 1994 p.32).
A Avaliação Construtivista parte de duas
premissas básicas: confiança na possibilidade de construir suas próprias verdades, e valorização de suas manifestações e interesses.
Nota-se que esta avaliação se caracteriza por
um momento de reflexão crítica e tomada de
decisões, buscando conhecer a verdade, o
avanço por meio do confronto entre os objetivos a serem alcançados, sobre os quais o
professor mediador deve ter muita clareza da
trajetória percorrida pelo aluno.
Segundo Gasparin:
O novo processo de ensino preconiza
uma nova sequência de ação docente-discente: avaliação do professor; aprendizagem do professor; avaliação dos alunos; ensino do professor; aprendizagem
do aluno e aprendizagem do professor;
avaliação do professor e dos alunos. Esta
fase . . . .ue podemos denominar de prática social inicial do conteúdo e da avaliação (GASPARIN 2014, p.1976).

Conclui que a Avaliação Construtivista em
uma perspectiva transformadora busca uma escola democrática, que favoreça não só o acesso das camadas populares, mas acima de tudo,
a sua permanência no sistema de ensino, articulando a avaliação a um projeto educacional
para a formação do aluno como cidadão crítico, participativo e autônomo, cuja apropriação
significativa e efetiva do conhecimento constitui
o objetivo do processo ensino-aprendizagem,
reconhecendo o aluno . . . .rofessor como sujeitos socioculturais dotados de identidade própria, com gênero e visões do mundo e padrões
culturais a serem levados em considerações em
práticas docentes e avaliativas.

Uma das características essenciais do
processo construtivista . . . .valiação Mediadora. Segundo Hoffmann, 1994, numa concepção
mediadora de avaliação, a subjetividade inerente à elaboração e correção de tarefas avaliativas
não é um problema, mas um elemento a se trabalhar positivamente (HOFFMANN, 1994 p.65).
Porque, sem tornar a tarefa como um momento terminal, e sim como um elo de uma
grande corrente, tanto os erros dos alunos como
as dúvidas dos professores em interpretá-los
retornarão à aula para serem discutidos por todos, elementos importantes e positivos da continuidade das ações desenvolvidas, de outras
tarefas propostas. Neste sentido, o momento da
correção passa a existir como um momento de
reflexão sobre as hipóteses que vierem sendo
construídas pelo aluno e não para considerá-las
como definitivamente certas ou erradas.
Conceitua-se mediação como o elo entre o aluno . . . .bjeto de aprendizagem. A
prática de proporcionar aos alunos oportunidades para manifestar seu modo de aprender,
sua capacidade de raciocinar, é fundamental;
pois faz com que esse aluno libere sua expressão, sua autoconfiança, para que ocorram e aconteça assim a aprendizagem tão
esperada. Existindo assim a troca dialógica, o
questionamento do educador para compreender o processo de cognição, trilhando novos
caminhos, visando o elo entre o educador
. . . .ducando por meio de uma prática que
desafia constantemente a ação . . . .eflexão
. . . .usca de novas questões num ambiente
democrático.
Hoffmann, 1994, define avaliação mediadora aquela que leva o professor a analisar teoricamente as várias manifestações dos
alunos em situação de aprendizagem (HOFFMANN, 1997 p.112). A avaliação mediadora é uma prática que desafia o aluno para
novas hipóteses; busca de compreensão do
processo de cognição, ou seja, pensar como
o aluno pensa e entender porque ele pensa
desta forma.
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Segundo Romão (1999) o conhecimento só se dá na troca de informações, a qual
é feita fundamentalmente pelo diálogo (ROMÃO, 1999 p.69). Podemos observar que o
diálogo é essencial na vida humana, tornando assim inerente à prática construtivista por
meio da interação que o sujeito faz com o seu
meio social.
Salientando tal ponto de vista, a avaliação dialógica permite que ocorra na prática
dos educadores a formação do pensamento
e do conhecimento mediante os questionamentos que buscam identificar e interpretar
problemas, mediando os alunos na busca de
soluções concretas. De acordo com FREIRE,
1996:
O diálogo é uma postura necessária, na
medida em que os seres humanos se
encontram para refletir sobre sua realidade tal como fazem e refazem através
do diálogo, refletimos juntos sobre o que
sabemos e não sabemos, podemos seguir atuar criticamente para transformar a
realidade (FREIRE, 1996 p.82).

É importante que na construção de conhecimento se compreenda o processo de
aprendizagem que é muito complexo, no qual
o papel do professor junto ao aluno deve ser
modificado sempre que necessário para favorecer a construção do conhecimento do
aluno.
Outro ponto observado é que a avaliação dialógica não ocorre somente na sala de
aula, é um trabalho coletivo que busca o mesmo objetivo; soluções para as necessidades
educacionais. O diálogo ajuda na descoberta
das dificuldades, formulando assim a flexibilidade nos conteúdos que visam constantemente os objetivos a serem atingidos.
Portanto observa-se a urgência de uma
reflexão sistemática sobre os processos avaliativos ainda utilizados nos dias de hoje, sendo esse processo reflexivo de mudança não
pratica apenas pela minoria, mas por todos

os envolvidos no contexto escolar, visando
desse modo o alcance de um ensino de qualidade e não uma mera soma de quantidades
que se resumem a notas, aprovações e retenções. Deve-se buscar coletivamente o equilíbrio entre quantidade e qualidade.
Um dos objetivos da proposta pedagógica é definir quais as decisões devem ser
tomadas na aprendizagem dos alunos e também quais desenvolvimento devem ser trabalhados em sala de aula.
A proposta pedagógica . . . .ocumento
que define as intenções da escola num todo,
em realizar um trabalho de qualidade. O plano
da escola diz respeito à execução dessas intenções. Esses devem resultar de um desejo
coletivo, ou seja, obra de todos que fazem
parte desta escola, também o educando. É
algo que se construí aos poucos, para a consecução desse desejo coletivo, será necessário que a comunidade docente assuma o seu
papel interagindo para alcançar as metas que
se estabeleceram (VIANNA, 1998).
A avaliação de um processo educacional precisa identificar se a escola pensa em
termos de requisitos para o preparo profissional associado à formação e análise crítica humanista, ou seja, se as práticas educacionais
são capazes de gerar uma consciência crítica, aberta a problemática social, e de definir
o posicionamento e ações ante os grandes
problemas de um mundo globalizado pelo
processo tecnológico e pelas imposições de
novas relações econômicas. Segundo VIANNA, 1998, que diz: “A avaliação educacional
não deve ter um caráter exclusivamente pedagógico, apesar da importância desse aspecto, parece-nos fundamental a sua natureza
social” (VIANNA, 1998, p.149).
Toda equipe escolar deve acreditar que
a avaliação, entendida como processo de reflexão sobre a realidade para o seu aperfeiçoamento, é importante para a melhoria da
qualidade educacional, além de considerar o
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processo coletivo . . . .iálogo permanente da
autoavaliação.
No ato da construção e da reflexão da
proposta pedagógica a equipe escolar precisa
ter disposição e coragem para interrogar lucidamente sua competência e eficácia. É importante que a escola tenha clareza dos critérios
de eficácia, que sairão dos referenciais para
o processo de avaliação. Os envolvidos no
processo devem participar da elaboração de
critérios. O gestor deve negociar a avaliação
com a coletividade, pois assim ela irá além
do diagnóstico e buscará mudanças, uma vez
que se torna necessário favorecer uma cultura
de avaliação na escola e as formas relativas
a problemas que sejam colocados sem ferir
ou dramatizar, mas sim, buscando soluções
(VIANNA, 1998).
Nessas ações, é possível perceber uma
preocupação verdadeira quanto às formas de
se tratar a avaliação, o que torna necessária
a retomada de determinados aspectos como
respeito . . . .olerância, fatores que percorrem
o processo ensino aprendizagem. A avaliação
deve estar articulada a uma proposta pedagógica que atenda sem distinção todas as
crianças, compreendendo-as e auxiliando-as
a se tornarem cidadãos realmente participativos na sociedade. Segundo Hoffmann, 1993,
uma escola que percebe a educação como
direito da criança e um compromisso da escola em torná-la consciente desse direito é
capaz de reivindicar uma escola de qualidade
(HOFFMANN, 1993, p.16).
Os professores, mediante ao novo processo de avaliação, deverão superar a posição individualista e construir coletivamente
novas formas de trabalho docente, saindo da
classificação para a avaliação formativa, capaz de levantar informações qualitativas sobre
o processo de aprendizagem do aluno (HOFFMANN, 1993).
A escola pode desenvolver várias medidas, como se valer de diferentes formas

de registro e acompanhamento de aprendizagem do aluno, organizar as suas tarefas
suplementares adequadas para possibilitar
várias formas de trabalho escolar, desenvolver o trabalho pedagógico e sala de aula por
meio de combinação de atividades comuns e
diversificadas, criar ou reformular os serviços
de apoio aos alunos com dificuldades específicas de desenvolvimento de aprendizagem e
dotar a escola de condições necessárias para
a recuperação paralela (HOFFMANN, 1993).
Segundo o autor, 1994, nos registros
de avaliação deve se dar importância se o
aluno aprendeu ou não, porque não aprendeu quais os caminhos que devem ser traçados para que o aluno aprenda (HOFFMANN,
1994, p.29).
A proposta pedagógica, coletivamente
construída por cada escola, deverá elaborar
regimento, que deveria definir as formas de
avanço dos alunos na organização escolar
e todos os procedimentos e classificação e
reclassificação deles, para que possam produzir efeitos legais. O regimento escolar deve
dispor desta avaliação, reprovação ou outras
formas de avanço do aluno na organização
escolar. Tudo deve estar bem planejado e discutido com toda comunidade escolar e pais
(HOFFMANN, 1994).
As relações entre os participantes do
processo ensino-aprendizagem, as formas
de comunicação, aspectos afetivos e emocionais, todas as manifestações são componentes do trabalho educacional, devendo ser
levados em conta na organização do trabalho
docente. A interação professor-aluno é fundamental, uma vez que nela se dá a busca dos
objetivos da educação (HOFFMANN, 1994).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, é fundamental que
exista uma relação de confiança e respeito
mútuo entre professor e aluno, de maneira
que a situação escolar possa dar conta de
todas as questões de ordem efetiva. Mas isso
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

50

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

não fica garantido apenas exclusivamente pelas ações do professor, mas também deve
ser conseguido nas relações entre os alunos.
O trabalho educacional inclui as intervenções
para que os alunos aprendam a respeitar diferenças, a estabelecer vínculos de confiança,
uma prática cooperativa e solidária. Segundo
Hoffmann, 1993, que diz: “É tempo de redefinir o papel do educador como mediador que
dinamiza as trocas de ações entre o educando . . . .bjeto de conhecimento com vistas a
apropriação do saber pelo sujeito e do mediador” (HOFFMANN, 1993 p.74).
Muitos professores que atuam hoje entendem que na prática, avaliar é dar notas, fazer provas, registrar conceitos. Assim utilizam
dados comprováveis na medida em que é
mais fácil atribuir aos alunos, as médias pelos
resultados obtidos em exames. Os conceitos
dos educandos decorrem do termo “medida”
em que os professores mensuram extensão,
volume ou outros atributos dos objetos.
É necessário que ocorra uma conscientização de todos os segmentos educacionais,
na qual a avaliação deve ser repensada para
que a qualidade do ensino não fique comprometida. O educador deve ter o cuidado de
analisar as influências, as histórias de vida do
aluno e sua própria para que haja, mesmo inconscientemente, a presença do autoritarismo
e da arbitrariedade que a perspectiva construtivista da avaliação em combate.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao abordar as concepções em torno da avaliação escolar nota-se que ainda há muito
a ser debatido e discutido, pois contém nos parâmetros curriculares nacionais, algo vindo do
sistema e que deve ser seguido, mas o que se precisa entender é que além da lei que nos
rege há outros meios para se avaliar que professores e escola precisam entrar em discussões
para resolver da melhor maneira possível aquilo que aflige os alunos e todos os envolvidos
na educação escolar.
Percebe-se que qualquer que seja a modalidade de avaliação, requer intensa reflexão
sobre o estágio atual e pretendido. No entanto, para se avaliar concretamente um dos instrumentos básicos . . . .bservação. Ele dará ao educador informações que facilitarão a compreensão do desenvolvimento do aluno e como ampliar seus conhecimentos.
Constatou-se que é necessário que os profissionais da educação estejam abertos para
a verdadeira hora de assimilação do aluno, pois cabe ao educador, respeitar o processo de
aprendizagem de cada aluno, norteando seu conhecimento para a construção do saber por
isso hoje, a avaliação escolar evolui e caminha para a concretização do ser humano, independente dele ser pleno ou estar em construção.
O eixo da avaliação deixa de rodar em torno do aluno e da preocupação técnica de
medir o seu rendimento para compor um campo mais abrangente, porque a vida social do
aluno está refletida em sua postura em sala de aula. A avaliação do aluno deveria ser uma
construção real do que ele aprendeu em sala, pois a avaliação desempenha funções que
a distanciam de que ele aprendeu em sala, pois avaliação desempenha funções que a distanciam de propósitos de formação e os usos que se fazem geralmente se prestam mais a
exclusão . . . .eleção do que a formação . . . .ntegração.
É preciso entender que nos contextos educativos, e não apenas instrutivos, o exame é
um meio, um artifício, nunca um fim. O exame é válido quando ele não castiga e não restringe
o aluno, ou seja, deve-se saber avaliar para que ocorra a aprendizagem. Se o aluno não tiver
consciência formada para saber o motivo que o leva a sala de aula, todo o projeto educativo
não terá resultado positivo. Não se pode exigir percorrer o caminho certo, punido com reprovação, quando nem ao menos chegou a se deparar com ele.
A avaliação, conforme foi apresentada ao longo deste trabalho de conclusão de curso, é
um processo abrangente, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar
seus avanços, suas resistências e dificuldades a fim de possibilitar uma tomada de decisão
sobre o que fazer para superar os obstáculos que impedem a aprendizagem dos alunos. A
avaliação diagnóstica e mediadora é necessária para acompanhar o desenvolvimento dos
educandos e ajudá-los em suas eventuais dificuldades.
Percebe-se que a avaliação educativa tem sentido . . . .lenamente justificada quando
está a serviço dos alunos. Se a diversidade de valores tiver a atenção devida, e for colocada
como um ideal a ser alcançado, com certeza a escola educará para a democracia.
O artigo acima visa chamar a atenção quanto às formas de avaliar e também sobre os
transtornos que a mesma causa na vida dos alunos quando submetidos a ela, outros fatores
como a emoção . . . .ue de fato avaliar foi ressaltado tendo como objetivo mostrar que há muito
a ser feito ainda para que a educação seja autônoma, libertadora e promova o crescimento
de alunos, professores e de todo sistema educacional.
Conclui mesmo que não seja esta nossa pretensão, diante desta afirmação
cabe fazer da avaliação uma ação libertadora, contra as desigualdades socais com
consciência crítica e responsável sobre tudo o que se refere a problemática social
brasileira e mundial.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES NO
CEIs - OS PRIMEIROS PASSOS PARA A INCLUSÃO
RESUMO: Neste artigo apresenta-se a discussão referente à organização dos espaços nos Centros
de Educação Infantis (CEIs) destacando o município de São Paulo. Tem como objetivo analisar
a importância do espaço para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, investigar de que
maneira facilita a prática educativa, e como são utilizados no dia a dia das instituições. Abordase a importância da organização do espaço no processo educativo, . . . .dequação dos espaços
físicos propícios para a qualidade dos espaços para as crianças que possuem necessidades
especiais. Considera-se a organização do espaço importante ferramenta pedagógica, que auxilia
na prática educativa e proporciona diferentes vivências destas crianças. Desta forma, destacase a importância da pesquisa e estudo voltada a um olhar diferente sobre a organização dos
espaços nas instituições da cidade de São Paulo pensando como podemos adaptar os espaços
para que a interação aconteça.
Palavras-chave: Organização dos Espaços; Aprendizagem; Desenvolvimento; Prática Educativa.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho propõe a apresentar a discussão sobre a organização dos
espaços na Educação Infantil, com o intuito de pesquisar exclusivamente a organização dos espaços dos CEIs ( Centro de Educação Infantil ) do município
de São Paulo. O objetivo principal da pesquisa em andamento remete para a organização dos
espaços dos CEIs paulistanos e sua importância para a aprendizagem . . . .esenvolvimento
da criança, como também a maneira como os espaços facilitam a prática educativa e como
são utilizados no desenvolvimento das atividades.
Este artigo apresentará um pouco da história e contexto da educação infantil, assim
como o currículo, especialmente nos CEIs, hoje sendo a matrícula um direito da criança, onde
a mesma tem função de cuidar e educar. Destaca-se também a importância da organização
do espaço no processo educativo.
O trabalho proposto busca auxiliar na percepção da qualidade dos espaços, como
também na construção e adequação de ambientes propícios para atividades pedagógicas,
auxiliando o educador em sua prática diária e contribuindo em vivências significativas para a
criança que possui Necessidades Especiais NEs).
Neste contexto, justifica-se a relevância e importância desta pesquisa, com propósito de
investigar a organização dos espaços na Educação Infantil para aprendizagem destas crianças
que necessitam muitas vezes de adaptação aos espaços das unidades escolares.
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O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
No campo da educação, concepções
de bebês e crianças como seres incompletos,
incapazes e carentes fundamentaram propostas pedagógicas e currículos com tendências
assistencialistas, compensatórios e preparatórios que consideravam a criança não em
sua vida presente, mas como um eterno “vir
a ser”. Por isso, é preciso olhar criticamente
essas concepções para desconstruir, descolonizar e desnaturalizar essas imagens de
bebês e crianças como seres que não têm
presente, não têm opinião, não têm poder e
apenas será alguém no futuro. Esse desafio,
necessário a educadores da Educação Infantil, pressupõe explicitar as relações de poder
e dominação entre adultos e crianças que se
justificam pela desigualdade etária e compreender suas consequências na vida de ambas
as gerações (BRASIL, 1988).
Assim, descolonizar a Pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações
entre adultos/as e crianças, compreendendo
o protagonismo de bebês e crianças na produção das culturas infantis, por meio do exercício cotidiano de refinar os olhares diante do
imprevisto, das criações, das engenhosidades
e das formas como bebês e crianças transgridem as regras impostas pelos adultos nos
espaços públicos da Educação Infantil. Pensar o Currículo Integrador nessa perspectiva
significa romper com as marcas do currículo
colonizador (BRASIL, 1988).
Por isso, ao indicar a necessidade de
conhecer as crianças reais, contrapõe-se a
concepções que comparam bebês e crianças
aos adultos, sem valorizar suas possibilidades. O Currículo Integrador reconhece a infância como uma construção social e histórica
em que bebês e crianças são sujeitos de direitos, autônomos, portadores e construtores
de histórias e culturas, produzindo, em sua
experiência com o meio e com os outros, sua
identidade (sua inteligência e sua personalidade), (BRASIL, 1988).

Como participantes e protagonistas
nas sociedades em que estão inseridas, as
crianças e suas formas de resistir e interrogar o mundo contribui para a consolidação
de uma imagem de criança competente, ativa
e crítica, repleta de potencialidades desde o
seu nascimento, que influenciam e produzem
transformações no cenário social, político e
cultural (BRASIL, 1988).
Nessa perspectiva, o desafio que se
apresenta . . . .e superar a hierarquização
. . . .aráter instrucional que privilegia a fala de
professores sobre o conhecimento, superar
os treinos de linguagem escrita . . . .ilenciamento das demais linguagens e conteúdos.
Trata-se de promover, no dia a dia da Educação Infantil, o protagonismo dos educadores
como organizadores de experiências em que
bebês e crianças são igualmente protagonistas (brincantes, artistas e cientistas) que
pensam, projetam, agem, descobrem, criam
e recriam o mundo, e expressa tudo isso de
forma ativa, rica e autoral (BRASIL, 1988).
Portanto, a infância está presente na
Educação Infantil de forma viva, resistente,
provocativa e precisa ser considerada em
suas diversidades e potencialidades para a
construção de um currículo que efetivamente
se integre com a realidade desses atores sociais, respeite suas singularidades e formas
de ser e estar no mundo, e promova processos de aprendizagem e desenvolvimento pleno em bebês e crianças sem que estas vivam
rupturas em seu cuidado e educação (BRASIL, 1988).
Um currículo na Educação Infantil entende que o brincar é uma linguagem, isto é,
um modo de a criança se relacionar com o
mundo e atribuir sentido ao que vive e aprende, se for uma criança com Necessidade Especial não há como excluí-las deste currículo
(BRASIL, 1988).
Por isso, na Educação Infantil, o brincar
não é perda de tempo, mas é fundamental
para o aprendizado, pois desafia o pensamento, a memória, a solução de problemas,
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promove negociação entre crianças, o planejamento, a investigação, a discussão de valores, a criação de regras. Da mesma forma,
entende que a imaginação está na base do
pensamento abstrato. Este é essencial à produção . . . .ruição da ciência e da arte. Separar
razão e fantasia faz parte de um projeto dominador e alienante de sociedade onde alguns
(muitos) não têm direito a pensar . . . .sufruir
do máximo desenvolvimento humano (BRASIL, 1988).
O direito à educação, ao conhecimento
. . . .ultura deve constituir um processo único e
contínuo, que contempla diversas linguagens
e direitos de aprendizagem de forma integrada e contextualizada.
Como afirma Arroyo (2012):
guiados pelo imperativo ético dos direitos dos educandos, seremos obrigados
a desconstruir toda estrutura escolar e
toda organização e ordenamento curricular legitimados em valores do mérito, do
sucesso, em lógicas excludentes e seletivas, em hierarquias de conhecimentos
e de tempos, cargas-horárias (ARROYO,
2012, p.28).

Cuidar e educar inicia-se na Educação
Infantil, mas são ações destinadas a crianças a partir do nascimento que devem ser
estendidas ao Ensino Fundamental e Médio.
Considerando a integralidade do processo
educativo, toda a ação de cuidado traduz em
sua essência uma ação educativa. Educamos
quando cuidamos. Nesse sentido, o ato de
cuidar transcende as ações relacionadas à
higiene, à alimentação, à saúde e não está
restrito à educação de bebês e crianças pequenas (ARROYO, 2012).
Ao contrário, apresenta-se de formas
distintas, e mais (ou menos) intensas nas relações humanas em todas as gerações. Cuidar
e educar significa, portanto, compreender que
o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana
e integralidade.
Por isso, considera-se o cuidado no

sentido profundo do que seja o acolhimento de todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, sejam eles indígenas,
afrodescendentes, quilombolas e povos do
campo, pessoas com deficiência, imigrantes
e filhos de imigrantes com respeito e com
atenção adequada. O cuidar está na observação, na escuta, na comunicação e na ação
em comum que se estabelece entre adultos
e bebês e crianças na Educação Infantil, na
compreensão e no acolhimento de suas necessidades, na consideração de sua voz, gestos, choros, linguagens que expressam seus
pensamentos, desejos e vontades de saber
(ARROYO, 2012).
É a relação acolhedora e atenta entre
adultos e crianças que possibilita a constituição desses atores como produtores de
conhecimentos, fortalecendo a identidade
de educadores como profissionais comprometidos com uma educação orientada pelos
princípios democráticos e possibilitando que
bebês e crianças construam os seus percursos nas relações sociais de que fazem parte,
mediados pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais (ARROYO,
2012).
Segundo Mello (2015), ao utilizar socialmente os objetos da cultura, a criança se
apropria das capacidades necessárias ao uso
desses objetos e essa apropriação acontece
com a autoria . . . .rotagonismo da criança:
A criança aprende quando é sujeita na vivência, na experiência, isto é, quando participa nos processos vividos com o corpo,
a mente e as emoções e não como executora do que foi pensado pelo educador
e pela educadora. O ser humano aprende
ao se colocar de corpo inteiro nos processos. Nesse sentido, as crianças, seja
na educação infantil, seja no ensino fundamental, precisam tomar parte nas situações em que se planeja, avalia, propõe,
fazem-se escolhas, tomam-se decisões,
resolvem-se problemas, argumenta-se e
aprende-se a pensar (MELLO, 2015, p. 3).

Por isso, o protagonismo dos adultos
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deve promover o protagonismo das crianças,
considerando que o processo de ensinar e
aprender acontece por meio de relações de
comunicação, sendo a aprendizagem resultante de ação em comum entre as crianças e
entre crianças e adultos.
Nesse sentido, o professor . . . .rganizador
de vivências, situações em que bebês e crianças sejam sujeitos e nas quais possam pensar
juntos para aprender a pensar sozinhos, resolver problemas como grupo para aprender a
resolvê-los sozinhos, decidir, escolher, planejar,
avaliar, tomar iniciativa, propor (MELLO, 2015).
O reconhecimento do papel da educação no que concerne à eliminação de toda e
qualquer forma de discriminação . . . .romoção
de igualdade implica na construção de um currículo que reconheça as desigualdades, valorize a diversidade e as diferenças, rompa com
as relações de dominação de classe, raça,
etnia, gênero, território e etária e possibilite a
emancipação dos sujeitos. Ainda que essas
formas de discriminação não tenham seu nascedouro nas instituições educacionais, elas
estão aí presentes e isso requer uma atitude
permanente com vistas a uma sociedade justa,
à consolidação de um ambiente igualitário e
democrático junto aos bebês, crianças, famílias, educadoras e educadores.
Cabe ao Estado promover e incentivar
políticas de reparações, no que cumpre ao
disposto na Constituição Federal, Art. 205,
que assinala o dever do Estado de garantir
indistintamente, por meio da educação, iguais
direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão
ou profissional. Sem a intervenção do Estado,
os postos à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram
sem deixar dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão,
fundados em preconceitos e manutenção de
privilégios para os sempre privilegiados (PARECER CNE/CP nº 03, 2004, p. 3).
Um currículo integral na Educação In-

fantil deve ter a cisão entre corpo e mente, ao
compreender que os seres humanos aprendem com o corpo inteiro quando se envolvem
nos processos de conhecimento, inclusive
com a emoção (o desejo, à vontade, o interesse, a necessidade); aprendem como sujeitos
ativos, movimento, em busca, em ações que
congregam corpo, mente e vontade,
O currículo que se dá no espaço e tempo
vivido, na relação e interlocução entre as
crianças e os adultos, mas também no
tempo do recolhimento, da individualidade
e da imprevisibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além
das situações planejadas, “[...] isto é, o
currículo diz respeito a acontecimentos
cotidianos que não podem ser objetivamente determinados, podem ser apenas
planejados, tendo em vista sua abertura
ao inesperado” (BRASIL, 2009, p. 57).

Isso significa que uma das tarefas de
educadoras e educadores é apresentar situações e vivências culturais de modo a encantar e criar novos desejos de descoberta
e de conhecimento em bebês e crianças da
Educação Infantil.
Para que a educação seja integral a
Educação infantil tem como meta:
• Valorizar o brincar como eixo fundamental para desenvolver habilidades, possibilitando à criança escuta
e voz em suas escolhas.
• Promover um fazer pedagógico pautado no currículo integrador. Construir práticas que estejam alinhadas
à garantia do direito das crianças
vivenciarem experiências que sejam
integradas e que lhes permitam o
contato com diferentes linguagens,
desenvolvimento e acolhimento de
suas manifestações expressivas,
conhecimento sobre o mundo, as
pessoas . . . .ue compõem a vida
humana.
• Promover a participação efetiva da
comunidade nos eventos promovi31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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dos pela Unidade, reuniões de pais,
Conselho de Escola e APM, envolvendo-a no processo educativo.
• Desenvolver e reforçar as práticas
pedagógicas e incentivar a alimentação saudável.
• Promover reflexões e experiências
para a compreensão da diversidade
e construção do respeito ao outro.
• Para atingir as metas propostas, a
escola deverá ter como ações:
• Desenvolver e incentivar o comportamento exploratório, a observação
. . . .xperimentação de si, do outro e
do ambiente;
• Apoiar a criança, promovendo situações de interação com as outras
crianças, com professores e funcionários das unidades;
• Ofertar ambientes que estimulem a
aprendizagem . . . .onvívio social;
• Estimular nas crianças a cuidar de
si, o que inclui a aquisição de autonomia . . . .prendizado de formas a
assegurar a sua segurança pessoal;
• Disponibilizar materiais que estimulem a criatividade . . . .prendizado
da criança, possibilitando o amplo
desenvolvimento de suas potencialidades;

dessa pedagogia;
• Efetivar propostas que promovam a
autonomia e multiplicidade de experiências.
Em consonância com a Resolução
CNE/CEB Nº 5, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
a escola deve garantir à criança o 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 . . . .nteração com outras crianças
(BRASIL, 2009).
Dessa forma, percebe-se a educação
em sua integralidade, entendendo o cuidado
como algo indissociável ao processo educativo bem como a indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da
criança independente de suas necessidades
especiais ou não.
Para isso, se faz necessário reconhecer
as especificidades etárias e as singularidades
individuais e coletivas das crianças, promovendo interações diversas que estimulem seu
desenvolvimento BRASIL, 2009).

• Dar destaque ao brincar, a ludicidade e às expressões das crianças na
prática pedagógica de construção
de todas as dimensões humanas;

Cada criança apresenta um ritmo e uma
forma própria de colocar-se nos relacionamentos e nas interações, de manifestar emoções
e curiosidade, e elabora um modo próprio de
agir nas diversas situações que vivencia desde o nascimento conforme experimenta sensações de desconforto ou de incerteza diante de
aspectos novos que lhe geram necessidades e
desejos, e lhe exigem novas respostas. Assim
busca compreender o mundo . . . .i mesma,
testando de alguma forma as significações que
constrói, modificando-as continuamente em
cada interação, seja com outro ser humano,
seja com objetos BRASIL, 2009).

• Considerar a organização do espaço físico e tempo como um dos elementos fundamentais na construção

A brincadeira é uma atividade muito
importante para a criança. Brincar dá a ela
a oportunidade para imitar o conhecido e

• Propiciar que as crianças possam
ampliar suas experiências com as
diferentes temáticas e linguagens
garantindo situações significativas
de construção de conhecimento;
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para construir o novo, conforme reconstrói o
cenário necessário para que sua fantasia se
aproxime ou se distancie da realidade vivida,
assumindo personagens e transformando objetos que utiliza BRASIL, 2009).
Assim, as práticas pedagógicas da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações . . . .rincadeira, garantindo
experiências que promovam o conhecimento
de si e do mundo por meio de experiências
sensoriais, expressivas, corporais e que possibilitem uma movimentação ampla . . . .xpressão da individualidade, favorecendo a imersão das crianças em diferentes linguagens:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical
BRASIL, 2009).
Na etapa da Educação Infantil, deve
redimensionar a prática pedagógica assegurando o atendimento à criança com base na
pedagogia da infância, que busque articular
suas experiências e seus saberes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o seu desenvolvimento integral independente das dificuldades que a criança possa apresentar BRASIL,
2009).
As ações pedagógicas devem assegurar às crianças de . . . . anos de idade o seu
desenvolvimento integral em seus aspectos
físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade, o acesso a processos de construção de conhecimento . . . .prendizagem de
diferentes linguagens, bem como, o direito à
proteção, saúde, liberdade, dignidade, brincadeira, convivência, integração com outras
crianças e ao respeito BRASIL, 2009).

OS ESPAÇOS DENTRO DO CEIS E AS
INTERAÇÕES
Sobre a organização dos espaços o
RCNEI (1998) traz:
A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental para a prática educativa com

crianças pequenas. Isso implica que, para
cada trabalho realizado com as crianças,
deve-se planejar a forma mais adequada
de organizar o mobiliário dentro da sala,
assim como introduzir materiais específicos para a montagem de ambientes novos, ligados aos projetos em curso. Além
disso, a aprendizagem transcende o espaço da sala, toma conta da área externa
e de outros espaços da instituição e fora
dela. O espaço da sala toma conta da
área externa e de outros espaços da instituição e fora dela. A do que locais para
simples passeios, podendo enriquecer
e potencializar as aprendizagens (REFERENCIAL CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1988, p. 58.).

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, sentindo a
brisa do vento, o calor do sol, o ruído da chuva. Ao pensarmos num espaço onde não é
adequado para que todas as suas potencialidades sejam desenvolvidas.
Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio.
Carvalho & Rubiano (2001) 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 (2001, p.111).
Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da criança, tornar a criança competente é
desenvolver nela a autonomia . . . .ndependência. Ao oferecer um ambiente rico e variado se
estimulam os sentidos e os sentidos são essenciais no desenvolvimento do ser humano.
Este . . . .omento onde o professor entra como
mediador e organizador dos espaços. Não
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podemos deixar de pensar em ouvir também
as crianças em todas as suas especificidades
(CARVALHO & RUBIANO, 2001).
A sensação de segurança e confiança
do professor é indispensável visto que mexe
com o aspecto emocional da criança. Oportunizando as crianças de interagirem e em certos
momentos desejarem ficar sozinhas brincando.
Carvalho e Rubiano (2001) 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 (2001, p.109).

Para que os espaços favoreçam o brincar, os educadores dos CEIs (Centros de Educação Infantil) devem ter consciência de que
a brincadeira é um processo de relações entre
as criança . . . .rinquedo e das crianças entre si
e com os adultos, e que ato de brincar é muito
importante para o desenvolvimento integral da
criança, neste momento que deve-se entender
que as crianças se favoreçam das brincadeiras
independentes de suas dificuldades motoras
ou psíquicas.
As crianças se relacionam de várias formas com as brincadeiras, pois, existem várias
possibilidades de brincar: solitariamente; em
grupo; entre crianças de idades diferentes;
entre adultos e crianças. Existem diferenças
também entre: brincadeiras organizadas pelas
próprias crianças; brincadeiras tradicionais; jogos; atividades lúdicas propostas pelo adulto,
com conteúdos específicos a serem atingidos.
Independente da modalidade, todas as crianças podem participar de maneira ativa.
Como garantir o espaço . . . .empo para
que as diversas modalidades de brincar aconteçam? Nos CEIs, quais são as atividades com
as quais as crianças se ocupam? Quais as
experiências necessárias para que uma criança interaja? Como trazer o brincar como eixo

norteador do currículo quando temos crianças
com necessidades especiais?
Os bebês engatinham, andam, manipulam objetos, buscam aconchego, brincam de
esconde-esconde, cantam, dançam, disputam
objetos, ouvem histórias, planejam festas, brincadeiras, fazem amigos, choram e são consolados, e muito mais.
Assim, quando olhamos as formas como
a cultura tecida no cotidiano, vemos as crianças aprendendo constantemente, estar junto
com o grupo ou em momento separados são
ações que podem ser decididas pelas crianças
e mediadas pelo professor. Inserir as crianças
com necessidades especiais neste brincar
deve ser o foco pedagógico do professor, pois
garantem assim suas aprendizagens com a interação com seus pares. Organizar para que
a experiência do brincar seja essencial para
que a criança possa ser produtora de cultura,
manifestando-se por diferentes linguagens se
torna mais efetivo
É sabido que na tarefa de garantir às
crianças seu direito de viver a infância e desenvolverem-se, os CEIs, devem organizar seu
currículo para que possa ampliar as possibilidades infantis de brincar no cotidiano sem
esquecer de todas infâncias que fazem parte
deste espaço. Uma criança que mora no centro da cidade ou em condomínios fechados
não tem a mesma percepção de brincar como
as crianças que moram em bairros mais periféricos onde a brincadeira de rua ainda se faz
presente. Isso se torna mais específico quando a criança apresenta alguma Necessidade
Especial motora ou intelectual. As percepções
de crianças e infâncias devem ser expandidas
e conhecidas pelo professor .
Nesse esforço, os CEIs devem assegurar a todas as crianças o direito de ter acesso a informações que lhes ajudem a observar
. . . .onstruir significações pessoais sobre o
mundo e sobre si mesmas.
As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil de 2009 – DCNs . . . .ocumen31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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to Práticas Cotidianas na Educação Infantil:
Bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares, muitos princípios da do currículo
holístico (integral) aparecem.
Nos DCNs está posto que o currículo
seja um conjunto de práticas que buscam articular os saberes e experiências das crianças
com o patrimônio cultural, artístico, ambiental,
científico e tecnológico, de modo a promover
o desenvolvimento integral da criança.

COMO PREPARAR UM AMBIENTE/
ESPAÇOS POSITIVO A PARTIR DA
ABORDAGEM DE EMMI PIKLER
DENTRO DOS CEIS
Quando o professor possibilita vivências
de diversas experiências pelas crianças dentro das unidades de Educação Infantil, vemos
como é importante a organização dos espaços, tempos, materiais além das intervenções
e mediações na aprendizagem das crianças.
Se o ambiente é preparado para receber as crianças estas sentirão estabilidade,
segurança e assim, maior facilidade para desenvolver sua organização espacial, temporal,
sensorial e emocional como um todo.
A teoria e experiência de PIKLER (2010)
citada por MENA (2014) demonstra que o
ambiente organizado facilita a rotina . . . .prendizagem. Ela descreve formas de como organizar os espaços para que a rotina não seja
assim, rotineira. São orientações que não são
receitas e sim sugestões organizativas. Primeiro é preciso destacar que qualquer experiência de aprendizagem dentro do CEI deve
estar associada ao ato de cuidar, porém esse
cuidar não pode ser realizado de forma que
impeça a criança de experimentar e explorar
todas as possibilidades do ambiente.
Movimentar-se no chão, explorar com
liberdade os objetos que consiga alcançar e
pegar. Um ambiente rico provoca a curiosidade . . . .spírito pesquisador dos pequenos
que vão solicitando o corpo para alcançar
os objetos desejados. Ao criar espaços que
privilegiam áreas e equipamentos em que a

criança possa engatinhar passar por cima,
por baixo, contornar obstáculos, subir, descer,
pular, saltar, escorregar, brincar com materiais
simbólicos, ter contato com terra, com água,
plantas e animais, com tempos organizados
que favoreça as interações os professores enriquece a maneira de aprender e desenvolver
todas as experiências de maneira interdisciplinar sem deixar a rotina cansativa. Sempre
adequando quando necessário se a criança
possui dificuldades motoras (MENA, 2014).
Quando o bebê se sente confortável
a estes espaços “sobram energias” para se
concentrar nas experiências com os objetos
e na relação com o outro, as interações favorecem também o desenvolvimento da fala do
equilíbrio, o amadurecimento físico e motor,
a criança tem disposição para aprender. Outros materiais como livros, materiais plásticos,
instrumentos, objetos sonoros e um repertório
musical devem fazer parte do cotidiano dos
bebês. Prever as interações entre as crianças
e delas com os objetos, sem que uma atrapalhe a outra. Ser acessível sem apresentar perigos, com os riscos controlados. É importante
que o acesso a espaços e materiais não exija
constantes restrições por parte dos adultos,
para não inibir as investidas espontâneas e
corajosas dos bebês.
Porque é no tempo da criança que ela
aprende. Se avançarmos, acelerarmos ou interrompermos, os aprendizados não se constituem. Hoje, isso é fato que uma organização
intencional entre o cuidar . . . .ducar são meios
de ampliar determinados saberes e conhecimentos. Ao adequar a prática pedagógica às
necessidades de cada agrupamento trazem
o mundo para dentro da sala de aula, independente das necessidades de cada criança.

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS
E INTERAÇÕES NO CEIS OS PRIMEIROS
PASSOS PARA A INCLUSÃO
Brincar é algo inerente ao ser humano.
Ao refletirmos sobre os espaços devemos também atentar como as crianças de . . . . se
relacionam com as brincadeiras. Percebemos
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como as organizações dos espaços possibilitam a aprendizagem destas crianças tão pequenas e que brincadeiras e jogos adequados
à faixa etária devem estar presentes em todos
os momentos. As Orientações Curriculares:
Expectativas de aprendizagem e Orientações
Didáticas /SME. SP traz como tema norteador
o brincar na Educação Infantil. Para Sassaki
(2007) inclusão:
Inclusão é um processo de mudança do
sistema social comum, para acolher 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. A inclusão prioriza a valorização
da dimensão humana, da criança cidadã
com seus direitos fundamentais e deveres
garantidos desde seus primeiros anos de
vida. O paradigma 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
(SASSAKI, 2007, p. 3).

É sabido que para garantir que a legislação seja transferida para o cotidiano da escola
os professores de educação infantil precisarão
de dedicação, planejamento e responsabilidade, às vezes é difícil refazer caminhos que já
estão habituados a serem trilhados automaticamente, sem esforços e sem mudanças.
Na Educação Infantil, a inclusão implica
em mudanças de paradigma, de conceitos e
posições, que fogem a regras educacionais
tradicionais e vem transformar os ambientes,
para que se tornem espaços de formação e
de ensino de qualidade para todos as crianças
pois são crianças:

de necessidades especiais classificam-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, 1994, p.13).

São objetivos principais da educação
especial, proporcionar ao portador de necessidades especiais 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
. . . . anos.
Ao brincar as crianças são desafiadas às
situações novas ou incongruentes construídas
de diferentes formas, elas exploram e fazem
encaminhamentos inovadores com diferentes
parceiros, independente delas terem ou não
Necessidades Especiais Específicas. As brincadeiras também são espaços de poder que
as crianças ocupam para exercer o controle
não só sobre si mesmas, mas para se diferenciar e confrontar os adultos . . . .ultura do
mundo adulto. Preparar os espaços para estas
crianças deve estar no diário de bordo do professor de CEI.
Todas as formas de brincadeira aprendidas pelas crianças são enriquecidas com o
trabalho feito no conjunto das experiências por
elas vividas nas outras dimensões, como: a
linguagem verbal . . . .ontagem de histórias, a
dimensão das linguagens artísticas e também
dos saberes que a criança vai construindo enquanto pensa o mundo social . . . .a natureza,
. . . .imensão do conhecimento de medidas,
proporções, quantidades.

Por apresentar necessidades próprias e
diferentes dos demais alunos no domínio
das aprendizagens correspondentes a
sua idade, requer recursos pedagógicos
e metodologias educacionais específicas.
Genericamente chamados de portadores
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de o estudo ainda não apresentar dados concretos, entende-se que a organização dos espaços necessita ser entendida pelos profissionais da educação como essencial
no contexto escolar, sendo ferramenta pedagógica que pode ser utilizada de forma positiva
na prática educativa como também favorecer para a aprendizagem e desenvolvimento da
criança, ela tendo Necessidade Especial ou não.
É necessário sempre pensar nas crianças e não só como sendo crianças NES, mas
como seres em desenvolvimento que necessitam experimentar, conhecer e explorar. É no CEI
que a inclusão . . . .rimeiro espaço que será compartilhado por esta criança além do familiar.
Portanto cabe ao educador planejar e refletir sobre o espaço educativo adequado, sendo
acolhedor, sociável, e contribua à criança na sua rotina diária interligando conhecimentos de
família, escola e sociedade.
O espaço deve ser desafiador, estimulador, aconchegante, que desperte o interesse,
participação, proporcionando o brincar, criar, imaginar, construir suas brincadeiras, do significado, permitindo a produção de conhecimento durante a brincadeira, para que a criança
supere seus limites e construa suas potencialidades, desenvolvendo diferentes áreas de conhecimento de forma cognitiva e motora.
Neste sentido, entende-se que o presente estudo poderá servir de subsídio para refletir
a organização dos espaços das instituições de educação infantil do município de São Paulo.
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O TDAH SOB A PERSPECTIVA CLÍNICA
RESUMO: O presente trabalho visa conhecer , através de um estudo de caso . . . .mportância
da neuropsicologia, para o conhecimento , identificação e possíveis formas de tratamento para
transtornos de aprendizagem, em especial o TDAH , relacionando como o conhecimento clínico,
pode ser importante para diagnósticos precisos, mas também salientando que o mesmo não
deve ser o único instrumento a ser aferido nesses casos, mas também através do subsídio da
participação familiar, da integração da escola, e também do acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar para que juntos se tornem uma fraternidade de apoio à criança e adolescente, para
que consigam levar uma vida normal e tenham sucesso no seu processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: TDAH; Neuropsicologia; Clínica; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

hiperatividade (TDAH) é comumente descrita na literatura como um dos problemas de saúde mental com maior impacto entre crianças, adolescentes e adultos.
O TDAH é considerado como um transtorno do desenvolvimento de acordo com
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM por sua sigla em inglês) em
sua quinta versão (DSM-5), estabelece uma série de indicadores comportamentais para sua
identificação. Estes podem ser observados em crianças de idade pré-escolar e observa-se
que é limitada a um comportamento adaptativo nos domínios conceituais, sociais e práticos.
Três variantes do transtorno são propostas de acordo com o padrão de comportamento
predominante: desatenção, hiperatividade-impulsividade ou sua combinação. Da mesma forma, a partir do DSM-5, definir o nível de gravidade no que o quadro clínico seria apresentado
de acordo com a frequência e intensidade dos sintomas.
Este nível pode ser leve (presença mínima de sintomas com pouco impacto no funcionamento social), grave (presença de mais sintomas do que o necessário para diagnóstico com
prejuízo acentuado do funcionamento social) ou moderado (sintomas e deterioração média
entre o leve e grave).
Em nenhum momento vai especificar o tipo de relacionamento entre estes sintomas
(variantes) com níveis de função (ou distúrbios) do sistema nervoso central.O diagnóstico de
TDAH vence todos, crescente relevância no campo da psicologia e neuropsicologia. À medida que o uso de critérios diagnósticos se expande, o número de casos aumenta. Em todo o
mundo, a prevalência de TDAH infantil é de cerca de 5%.
Estima-se que 60% de diagnósticos infantis tendem a permanecer até a idade adulta. Por
fim, tornando alto risco de fracasso escolar, profissional ou social, baixa autoestima e maior
consumo de substâncias psicoativas entre os indivíduos diagnosticados.
Na américa latina, estima-se que cerca de trinta e seis milhões de pessoas entre crianças
e adultos apresentam o diagnóstico de TDAH, dos quais menos de 25% possuem tratamento
multimodal, considerando que 23% recebem intervenção terapêutica psicossocial e 7% tratamento farmacológico.
O Trabalho ora apresentado , através da metodologia do estudo de caso, visa analisar
como . . . .omportamento de uma criança que hipoteticamente apresenta laudo de TDAH, seu
desenvolvimento no local em que a mesma permanece boa parte do tempo , privilegiando
assim a escola como esse local.
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RAIO . . . .RICÔ SOBRE O TDAH SOB
PONTO DE VISTA CLÍNICO
Vamos conhecer um pouco mais sobre
o TDAH e suas implicações clínicas.

DESENVOLVIMENTO CEREBRAL
As funções cognitivas são os processos
que nos permitem receber, analisar e integrar
informações e responder a estímulos de nosso ambiente. Algumas dessas funções são
habilidades motoras, linguagem, percepção,
atenção, memória e funções executivas.
O desenvolvimento do cérebro é um
longo processo que começa a partir da gestação e se estende pelo menos até o final da
adolescência. Se refere a série de mudanças
dinâmicas que as células sofrem, incluindo
alterações estruturais e neuronais e mielinização, que são explicadas por continuação.
Aos 28 dias de gestação, o tubo neural
se divide em três câmaras conectados uns
aos outros, o que dará origem ao cérebro: o
prosencéfalo, o mesencéfalo e rombencéfalo,
essas câmaras serão posteriormente divididas em cinco, para depois dar origem a estruturas como os hemisférios cerebrais, o córtex cerebral, gânglios basais, sistema límbico,
tálamo e hipotálamo bem como o tecum e
tegumento, cerebelo, ponte e bulbo espinhal
(KANNER,1983).
Todas as estruturas cerebrais são estruturalmente baseadas e funcionais para o
neurônio, que . . . .élula encarregada de processar e transmitir informações por todo o
cérebro. Durante o período fetal, há produção,
migração e diferenciação de neurônios, processos que permitem aos neurônios se multiplicarem, migram para as áreas do cérebro
que correspondem a eles e desenvolvem os
processos neurais para realizar as funções de
cada área específica.
Os neurônios fazem conexões com outros neurônios para formar redes de processamento de informação que são responsáveis
por cada uma das funções cognitivas. Para

conseguir essas conexões, o neurônio tem
dois tipos de fibras de conexão, axônios e
dendritos.
Os dendritos que estendem uma curta
distância do corpo celular e sua função é receber informações de outros neurônios. Axônios são fibras que se estendem para distâncias muito longas para fazer conexões com
outros neurônios. Axônios que são envoltos
em mielina, o que permite a transmissão de
informações mais rápidas e eficientes.
A partir dos 3 anos de idade o número de dendritos aumenta, portanto também
o número de sinapses. No nascimento, poucas áreas são completamente mineralizadas,
como os centros do tronco cerebral que controlam os reflexos (ROTTA, 2003).
Mielinização é quando os axônios dos
neurônios são cobertos com mielina, para que
este processo é muito importante para uma
direção rápida e impulso nervoso eficiente
entre os neurônios, portanto, a comunicação
entre eles. Este processo ocorre horizontalmente, uma vez que começa nas áreas sensoriais e motoras e, em seguida, nas áreas
de associação, e termina até os 15 anos de
idade, quando minimizada por completar o
corpo caloso (ROTTA, 2003).
A informação genética e as experiências que cada criança desempenha têm um
papel essencial no estabelecimento da organização do cérebro, uma vez que para eles
estabelecerem as conexões neurais exigem
que o cérebro receba informações de através
dos principais sistemas sensoriais, como visão, audição e toque (ROTTA, 2003).
Também por volta dos 3 anos de idade,
ocorre o processo de apoptose, onde neurônios que não possuem conexões, alcançam
assim, um maior grau de especialização por
refinar conexões sinápticas. Nessa idade, a
criança mostra comportamentos mais elaborados, como caminhada, treinamento de toalete e exibições mais complexas (ROTTA,
2003).
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O processo de desenvolvimento neural
termina em aproximadamente 12 anos, que
é quando a massa cinzenta, formada pelos
corpos dos neurônios atinge seu tamanho
máximo, ou seja, quando o tamanho do cérebro . . . .ue será obtido na idade adulta. No
entanto, algumas estruturas, como o lóbulo
frontal, continuam a se desenvolver até o início da idade adulta (ROTTA, 2003).
Uma vez que todas essas mudanças
ocorreram . . . .strutura do cérebro número suficiente de neurônios para fazer as conexões
necessárias e estes têm seus axônios mineralizados, então podemos dizer que a estrutura está pronta e madura para ser capaz de
desempenhar sua função é realizar processos
cognitivos (ROTTA, 2003).
No entanto, nem todas as regiões do
cérebro se desenvolvem a partir da mesma
forma . . . .umento progressivo das conexões
entre os neurônios não apresentam a mesma
velocidade em todas as regiões. Algumas estruturas alcançaram seu nível maduro, antes
de outras e, portanto, também os processos
cognitivos se desenvolvendo em diferentes
estágios (ROTTA, 2003).
Além disso, quando houver alteração
em uma dessas etapas do desenvolvimento
do cérebro, . . . .aturidade de qualquer uma
das estruturas não ocorrer, afetará diretamente o desenvolvimento do processo cognitivo
relacionado e dado que os processos cognitivos são o resultado da interação de várias
estruturas, é necessário avaliar cada um dos
processos para detectar uma alteração específica.
É possível que essa alteração ocorra
porque a estrutura ainda está em desenvolvimento e não atingiu a maturidade ou porque
alguma doença afetou o desenvolvimento da
estrutura e, portanto, o processo cognitivo
(ROTTA, 2003).
A atenção . . . .rocesso no qual nos concentramos em um determinado estímulo do
meio ambiente e ignoramos os outros, serve

como uma espécie de filtro que determina
qual estímulo vai atender. É um processo difícil de definir, uma vez que não é um processo
unitário.
Foram propostos modelos que ligam as
estruturas cerebrais com a atenção, um deles,
que o divide em 4 componentes: alerta físico, alerta tônico, atenção seletiva e atenção
sustentada.
O alerta tônico refere-se à capacidade
de responder a mudanças no meio ambiente. Alerta Físico . . . .apacidade de responder
quando o ambiente exige, portanto, também
se refere a responder às mudanças no ambiente precedido por um sinal de aviso. Atenção seletiva . . . .apacidade de processar um
evento sensorial e ignorar outros eventos presentes, além da capacidade de responder e
abster-se de dar outras respostas.
A atenção sustentada . . . .apacidade
de se manter com respostas específicas de
tempo (Smith & Strick, 2001). As principais
estruturas cerebrais relacionadas aos componentes do processo de atendimento são: a
formação reticular . . . .órtex frontal trabalham
juntos, a formação reticular quando ativada
aumenta o estado de alerta.
O córtex frontal é responsável por dirigir
o comportamento inibindo as respostas. Portanto, essa estrutura influencia a seletividade.
A crosta com sinais frontais para a formação
reticular para aumentar o estado de alerta
quando os sinais de alerta aparecem, portanto, vinculado ao alerta físico.
A atenção sustentada requer estimulação constante do córtex frontal para a formação reticular para manter um nível de execução adequada das tarefas. Foi demonstrado
que o processo de atenção ocorre em crianças desde a tenra idade.
Entre . . . .0 meses de idade, as crianças
podem focar sua atenção em um novo brinquedo, entre . . . . anos pode manter o foco
por mais tempo em um jogo ou assistindo
televisão. Então a partir disso, sua atenção
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sustentada mostra um grande aumento entre
. . . . anos, que é quando as crianças começam a frequentar a escola, a demanda de
aumentos de atenção . . . .aioria das mudanças de desenvolvimento ocorrem nos níveis
cerebrais.
Mais tarde, entre as idades de . . . .0
anos, ocorre um rápido desenvolvimento da
atenção seletiva, pesquisadores explicam que
a partir dos 6 meses de idade, o sistema de
orientação funciona plenamente, este envolve
uma rede de orientação espacial localizada
no lobo parietal . . . .econhecimento de objeto,
localizado no lobo temporal.
O sistema de alerta ocorre mais tarde
no desenvolvimento, pois envolve estruturas
como o caule, o cérebro e lobo frontal, que
começam a se desenvolver entre as idades
de 18 e 24 meses aproximadamente.
Mais tarde, o desenvolvimento do cuidado apresenta uma mudança de processamento, ocorrendo primeiro nos níveis subcorticais
e mudanças nos níveis corticais, isso ocorre
a partir dos 2 anos de idade, que é quando as áreas do córtex pré-frontal começam a
amadurecer e podem começar a observar um
sistema de controle de atenção na criança, ou
sistema rede anterior, nesta fase outros processos também começam a se desenvolver
funções cognitivas, como memória de trabalho e funções executivas, também ligada ao
funcionamento do córtex pré-frontal (GADIA,
2005).

ESTRUTURAS RELACIONADAS ÀS
FUNÇÕES EXECUTIVAS
As funções executivas são compostas
por diferentes processos específicos relacionados às regiões dos lobos frontais, especificamente a região pré-frontal.
No lobo frontal, considerado dentro
do terceiro bloco funcional de acordo com
o modelo funcional, o processamento de informações começa em áreas secundárias e
terciárias, onde programas e planos motores
são formados e então passam para a área

primária, que envia os impulsos motores já
preparados para a periferia (LURIA, 1984).
O lobo frontal se divide em: área motora, área pré-motora e área pré-frontal, esta
última por sua vez é dividido em área frontomedial, área dorsolateral e área órbito frontal.
Apesar das funções executivas dependerem de extensas redes que incluem diferentes áreas do cérebro, o córtex pré-frontal desempenha um papel importante no controle,
monitoramento e operações, como sequenciamento, alternação ou inibição de respostas.
A área motora participa dos movimentos
específicos dos músculos das diferentes partes
do corpo, enquanto a área pré-motora permite
a sequência de movimentos. No pré-frontal, a
área frontomedial está relacionada a processos como a inibição, detecção e resolução de
conflitos e regulação da atenção, e conduta.
A área dorsolateral é responsável por processos cognitivos, como resolução de problemas,
planejamento, implementação de estratégias,
treinamento de conceitos, flexibilidade, seriação e sequenciamento (HILL, 2003).
A área orbitofrontal está relacionada
com a regulação das emoções e comportamentos afetivos e sociais, bem como na
tomada de decisões com base em estados
afetivos. As funções executivas têm um desenvolvimento prolongado, estudos mostram
que esta função cognitiva surge na infância e
continua em desenvolvimento e refinamento
até mesmo na idade adulta.
Além disso, seu desenvolvimento não é
linear, já que durante a infância uma mulher
madura é notada. Ação acelerada que desacelera ao iniciar adolescência, sugerindo
maior estabilidade das funções executivas
com o aumento da idade (MATUTE, 2012).
Crianças pré-escolares não demonstram controle nos processos cognitivo ou emocional,
refletindo uma deficiência de controle inibitória, inflexibilidade cognitiva, mau planejamento e falta de estratégias de solução.
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Este comportamento sugere que as funções executivas ainda estão em desenvolvimento e por volta dos . . . . anos, as crianças
têm uma estrutura que inclui regras que lhes
permitem planejar suas ações para obter resultados específicos.
Por volta dos 8 anos, há um aumento
no processo de flexibilidade e planejamento. Organizando e desenvolvendo estratégias
eles surgem por volta da adolescência. O
desenvolvimento das funções executivas durante os primeiros anos de vida é de grande
importância para o funcionamento cognitivo,
comportamento, controle emocional e interação social da criança, o desenvolvimento de
estruturas cerebrais relacionadas a funções
executivas não são atribuídas de forma correta, podem ocorrer déficits distúrbios cognitivos associados a alterações neste processo
que incluem um controle de impulso pobre,
dificuldades em monitorar o comportamento,
problemas de planejamento e organização,
dificuldade em estabelecer estratégias adequadas e eficientes, perseverança e pouca
flexibilidade cognitivo.
Uma vez que as funções executivas
têm vários componentes, é impossível avaliar com um único teste neuropsicológico, a
maioria dos testes neuropsicológicos usados
em crianças são os seguintes:
• Teste Stroop: Existem várias versões,
geralmente consiste em 3 ensaios, no primeiro a criança é dada a ler uma folha com
os nomes de cores impressas em preto, na
segunda outra folha é dada com círculos de
cores diferentes e você deve identificar as cores e na terceira recebe uma folha com os nomes das cores impressas em tintas de cores
diferentes, por exemplo a palavra vermelho
impresso em verde e ela deve dizer a cor em
que a palavra é impressa. Neste teste, o tempo . . . .uantidade de acertos é uma medida
do componente de inibição (STROOP, 1935).
• Classificação dos cartões de Wisconsin: Esta tarefa consiste em 4 cartões de estímulo e 64 respostas, que variam de acordo

com a cor, número e forma. Os 4 cartões de
estímulo são dispostos na frente da criança e
ele é convidado a acomodar na frente desses
aqueles que ele considera que deveriam ir
com cada cartão, o examinador indica se a
resposta está certa ou errada, a criança precisa organizá-los, 10 vezes por cor primeiro, em
seguida, 10 vezes por forma e, em seguida,
10 vezes por número e então esta ordem é
repetida (STROOP, 1935).
Este teste mede a capacidade de treinar
conceitos, flexibilidade e atenção sustentada:
• Teste de fluência verbal: tarefa em
que é solicitada a criança dizer, todos os nomes de animais que você pode lembrar e tem
1 minuto para fazer isso, então é solicitado
a dizer todas as palavras que comece com
a letra P que você possa lembrar, a criança
terá um 1 minuto, para esta tarefa sendo usada para medir o componente de flexibilidade
(STROOP, 1935).
• Teste de fluência não verbal: tarefa
em que é mostrado à criança uma folha com
35 quadrados, cada quadrado com 5 pontos classificados do da seguinte forma: 4 em
cada canto . . . .o centro. A instrução é que a
criança deve desenhar 4 linhas em cada uma
dessas caixas juntando os pontos e que o
desenho formado por essas linhas é diferente em cada uma das caixas, a criança tem 3
minutos para realizar o teste (STROOP, 1935).

AVALIAÇÃO EM TDAH – TRANSTORNO
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE
A avaliação do TDAH é baseada em um
procedimento de eliminação sistemática, ou
seja, o neuropsicólogo deve eliminar qualquer
outra causa possível que possa explicar a
desatenção, hiperatividade ou impulsividade
(BARKLEY, 2014).
A avaliação do TDAH requer, portanto,
um exame das funções cognitivas, mas também uma síntese da história do desenvolvimento, social, acadêmica, comportamental e
médica para garantir que o neuropsicólogo ou
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o profissional envolvido não perca qualquer
outra causa ou explicação das dificuldades
da pessoa (BARKLEY, 2014).
O processo de avaliação do TDAH em
neuropsicologia, portanto, terá como alvo várias áreas de funcionamento da pessoa em
questão. Uma vez que as informações pessoais e médicas tenham sido coletadas durante a entrevista inicial, a avaliação de TDAH
começa . . . .europsicólogo se concentrará
em várias áreas de funcionamento (BARKLEY,
2014):
• Potencial intelectual e habilidades
verbais e não verbais gerais
• Linguagem expressiva e receptiva
conforme necessário
• Habilidades motoras finas e grosseiras, conforme necessário
• Memória de trabalho e memória de
curto prazo
• Memória verbal e visual de longo
prazo
• Atenção auditiva e visual, atenção
seletiva de curto prazo, atenção sustentada de longo prazo, vulnerabilidade a distrações, atenção dividida
e multitarefa
• Funcionamento executivo, como autocontrole comportamental, flexibilidade mental, pensamento abstrato,
organização, planejamento, gerenciamento de tempo, resolução de
problemas
• Habilidades de leitura, como precisão / velocidade / compreensão
• Habilidades de escrita em relação à
organização / precisão / respeito às
regras gramaticais
• Cálculos e manipulação matemática
• Breve triagem de outros elementos,
como ansiedade, depressão, autoestima, habilidades sociais

• O envolvimento de pais e professores no que se refere às observações
e comprometimentos funcionais percebidos no cotidiano.
A avaliação cognitiva completa com um
neuropsicólogo permite traçar um retrato cognitivo abrangente, para verificar se as queixas
e dificuldades vivenciadas pela pessoa realmente se relacionam com o TDAH ou outras
dificuldades (BARKLEY, 2014).
Por exemplo, existem realmente problemas de memória ou os métodos de memorização desorganizados . . . .esatenção explicam
o esquecimento. Estamos falando de um problema real visto espacial ou de percepção em
um motorista, ou . . . .esultado da desatenção
aos detalhes visuais e uma perda de vigilância.
Devemos falar de dislexia e dificuldade
de aprendizagem em um aluno que não entende o que está lendo, ou sua desatenção
o leva a pular linhas ou ter que reler textos
repetidamente.
Por se tratar de um diagnóstico por eliminação, a avaliação do TDAH envolve também a avaliação de outras funções cognitivas
e da história da criança ou adulto. Portanto, é
importante em neuropsicologia garantir que a
desatenção, hiperatividade ou impulsividade
não esteja relacionada a outras condições ou
problemas além do transtorno de déficit de
atenção. Certas dificuldades podem realmente lembrar os sintomas do TDAH (BARKLEY,
2014).
Superdotação e alto potencial intelectual, que às vezes leva ao tédio e uma busca
por estímulo, problema de audição em que o
indivíduo parece não estar ouvindo, problema
visual ou perceptivo que pode diminuir a atenção aos detalhes visuais, transtorno de ansiedade que causa diminuição da concentração
e inquietação, depressão maior que combina
lentidão, fadiga, desmotivação e falta de concentração, dificuldades sociais que reduzem
a participação . . . .nvolvimento, e também
levam à ansiedade (BARKLEY, 2014).
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Distúrbio de aprendizagem (dislexia, disortografia, discalculia) que causa dificuldades acadêmicas, compreensão, lentidão ou
frustração e que pode ser interpretado como
falta de concentração, distúrbio de linguagem
(disfasia) que limita a compreensão e que
pode assemelhar-se à desatenção e esquecimento diante de instruções verbais, ou desorganização de ideias ao nível da expressão
oral (BARKLEY, 2014).
Desordem motora (dispraxia) que afeta as funções motoras, visuoespaciais e da
memória visual, que pode incluir quebras
de linha, caligrafia pobre e desatenção aos
detalhes visuais, transtorno do espectro do
autismo que também se manifesta por elementos de agitação comportamental, irritabilidade, desatenção e passividade / retraimento
(BARKLEY, 2014).
Deficiência intelectual, que muitas vezes inclui lacunas de atenção e aprendizagem, condições médicas como traumatismo
craniano, desequilíbrio hormonal, condições
psiquiátricas como esquizofrenia, transtorno
bipolar, etc. (BARKLEY, 2014).
Por fim, deve-se ressaltar também que
a avaliação do TDAH . . . .rocesso completo
em neuropsicologia não servem apenas para
descartar outras possíveis causas e isolar as
dificuldades de atenção da pessoa.
Ao contrário, o processo avaliativo em
neuropsicologia também permite traçar um retrato das fortalezas e fragilidades pessoais, o
que ajudará a orientar melhor as intervenções,
a escolher as acomodações mais adequadas,
então também a orientar melhor os profissionais e médicos no processo. sua escolha de
tratamento ou medicação (BARKLEY, 2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo de caso é um método de pesquisa que pode ser realizado em qualquer
disciplina e procedimento científico e que envolve um processo de investigação profunda para entender o fato de estudar. Para Yin
(1989) "o estudo de caso consiste em uma

descrição e análise de detalhes de unidades
sociais ou entidades educacionais únicas ".
Outros pesquisadores afirmam que "é
o estudo da particularidade e complexidade
de um caso singular, para compreender a sua
atividade em circunstâncias concretas''. Desta
forma, podemos diferenciar 3 tipos de estudos de caso:
• Estudo de caso intrínseco: visa fazer
com que o caso a ser estudado seja
melhor compreendido.
• Estudo de caso instrumental: tem
como objetivo construir uma teoria
sobre o objeto
• Estudo de caso coletivo: o interesse
está centrado no estudo de vários
casos, não em apenas um caso específico.

ANÁLISE DE ESTUDO DE CASO : RUTE
MARIA DO SOCORRO
Este estudo de caso, foi um estudo realizado com uma estudante de uma escola
municipal do estado de São Paulo, ao qual
tivemos acesso via coordenação pedagógica,
onde foi registrado , todos os avanços desta
aluna, bem como os laudos e também, os
acompanhamentos que a mesma teve, como
não conseguimos obter a autorização para a
divulgação do seu nome verdadeiro . . . .ambém como forma de preservar a escola em si,
bem como a proposta pedagógica e seus atores, preferimos aqui , adotar um nome fictício
, para a aluna . . . .ambém referimos a escola
e ou professores, apenas pelo seu nome genérico (ROTTA, 2003)
Portanto, em primeiro lugar descreveremos a aluna, logo após trataremos do laudo
médico . . . .as intervenções escolares, e por
último discutiremos nos resultados . . . .bordagem medicamentosa ou pedagógica, ou
as duas unidas, tiveram mais avanços no desenvolvimento da estudante . . . .inalmente
na conclusão verificamos para no campo da
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nhecer o TDAH como um transtorno e suas
especificidades na vida das pessoas.
Rute Maria do Socorro, que por ora
chamaremos aqui, apenas de Rute Maria, de
7 anos, diagnosticada com TDAH segundo
consta laudo e frequenta uma escola municipal pública de São Paulo. O médico prescreveu um psicoestimulante (Ritalina).
Ela tem 1,2 m de altura, cabelos loiros e
olhos castanhos, usa roupas casuais e sugere
pela percepção que a família, provêm a mesma de todas as suas necessidades básicas.
Além disso, Rute Maria tem um celular, um
notebook, um Xbox 360 e também dispõe de
uso e acesso a redes sociais.
Rute Maria mora com o pai, a mãe e
duas irmãs mais novas e vem de uma família,
com bom nível social. Seus pais estão muito
envolvidos na vida de seus filhos. Gostam de
organizar atividades familiares como jogos de
tabuleiro, passear, ir aos Shoppings etc., mas
Rute Maria prefere ficar sozinha.
Rute Maria, tem poucos amigos por
causa de sua impulsividade. É possível observar brigas frequentes na escola. Rute Maria,
também acha difícil se relacionar com outros
alunos da classe e da escola. Quando o professor intervém, ele revida, responde e nem
a situação. Depois de um tempo, ela admite
que se comportou de maneira inadequada.
Ela lembra a professora do recreio , durante
o trabalho a ser feito e muitas vezes chega
atrasada.
Rute Maria obtém excelentes resultados em matemática, pois se interessa pelo
assunto. Ela tem dificuldades significativas em
outras matérias escolares, exceto em inglês.
Ler e escrever continuam sendo um desafio
constante para Rute Maria. Seu tempo de
concentração é de cerca de 10 minutos.
Ela mexe e manipula seus lápis ou sua
caixa várias vezes durante o dia. Rute Maria
participa sem problemas da aula de educação física, prefere esta aula, pois pode se
mover e jogar. Rute Maria tem dificuldade em

ouvir e seguir instruções.
Por exemplo, durante as aulas de música e arte, os professores percebem que Rute
Maria está distraída e agitada por causa de
objetos como instrumentos, pincel, guache
etc. encontrados nesses ambientes. Gosta
muito também das aulas de informática, porém realiza as atividades sugeridas pela professora de maneira rápida, se distraindo com
outras coisas . . . .ambém denota impaciência
durante as aulas de sala de leitura.
Ela prefere atividades que o mantenham
em movimento, especialmente esportes com
bola e queimada durante o recreio.

ETAPAS DO PLANO DE INTERVENÇÃO
Um plano de intervenção é feito de
acordo com uma abordagem individualista.
Trata-se de reconhecer as necessidades específicas do aluno, identificando suas fragilidades, capitalizando seus pontos fortes, respeitando sua forma de aprender e seu ritmo
(KANNER, 1943).
O plano de intervenção é uma ferramenta de intervenção coerente e eficaz que garante uma consulta sustentada entre as partes interessadas. É uma forma de garantir a
colaboração entre a equipa escolar . . . .amília para o bem-estar da criança (KANNER,
1943).

O PLANO DE INTERVENÇÃO TEM 4
ETAPAS:
• Coleta de informações e análise
• Durante a fase de coleta de informações, o professor coleta informações
sobre o aluno. Esta etapa é realizada
em colaboração com o aluno, pais,
funcionários da escola e outras pessoas envolvidas. Devemos ter conhecimento dos arquivos anteriores
do aluno, analisar seu trabalho, analisar a eficácia das intervenções e
analisar todas as realizações do aluno. Tudo isso para criar um retrato
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que representa a situação do aluno
(KANNER, 1943).
• Planejamento de intervenções
• Com a equipe de trabalho, o professor avalia os pontos fortes e fracos
do aluno para chegar a um consenso
sobre as necessidades prioritárias
do aluno. Juntos, eles definem os
objetivos, os meios, as estratégias,
os recursos necessários e também
o cronograma de reuniões para o
acompanhamento (KANNER, 1943).
• Desempenho das intervenções
• Esta etapa . . . .mplementação do
plano de intervenção. Com efeito,
depois de informar todos os interessados, cada um implementa o
plano conforme discutido e garante
o acompanhamento dos meios escolhidos. Nessa etapa, a avaliação
do progresso do aluno é feita continuamente. Assim, é possível ajustar as intervenções de acordo com
a evolução do aluno . . . .ituação. A
comunicação entre todos os membros da equipe é muito importante
(KANNER, 1943).
• Revisão do plano de intervenção
• As partes interessadas reúnem-se e
avaliam o progresso . . . .ficácia das
intervenções. Assim, eles serão capazes de manter ou modificar certos
elementos dependendo da situação.
Interpessoal: Rute Maria ,tem poucos
amigos por causa de sua impulsividade. É
possível observar brigas e brigas frequentes
na escola. Benjamin também acha difícil se
relacionar com outros alunos da classe e da
escola.
Intrapessoal: Rute Maria, gosta de fazer as coisas sozinho. No entanto, ele tem
dificuldade em identificar e expressar suas
emoções.

Musical: Rute Maria, gosta muito de
música, interessa-se por diferentes sons e
instrumentos. No entanto, ele tem dificuldade
de se concentrar quando precisa seguir uma
pontuação. Victoria: Ele fala sobre isso constantemente.
Espaço: Rute Maria gosta de construir
jogos e ser livre para construir, mas quando
precisa seguir instruções ou traçar um plano
com antecedência, ele acha difícil.
Linguística: Seus problemas de concentração dificultam as atividades que afetam a
exploração dessa inteligência.
Matemático: Rute Maria, gosta muito de
matemática, mas quando se trata de resolução de problemas, ela tem dificuldade de
concentração.
Cinestésico: Rute Maria, se destaca no
campo cinestésico porque adora se movimentar . . . .om em vários esportes. Por outro lado,
ele tem dificuldade com o lado disciplinar do
esporte (regulamentos, paralisação de jogos,
etc.).
A inteligência dominante de Rute Maria
. . . .nteligência cinestésica:
As necessidades de Rute Maria, estão
principalmente relacionadas a seus problemas com impulsividade e concentração. Na
verdade, esses dois problemas principais
são a fonte de vários outros problemas secundários que dificultam suas atividades diárias (BRADDOCK, RISSOLO, M. THOMPSON,
2003).
Como Rute Maria mora em uma família que cuida bem dela . . . .poia, não precisamos nos preocupar com suas necessidades fisiológicas. Podemos, assim, concentrar
nossa energia em outro lugar, porque essas
necessidades são difíceis de atender a um
professor BRADDOCK, D., RISSOLO, M. C.,
THOMPSON, 2003).
Assim, os nossos esforços estão centrados nos problemas relativos às necessidades
de estimulação e atividade, às necessidades
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sociais e às necessidades dos valores.
A necessidade fisiológica; Rute Maria,
não tem problemas com necessidades fisiológicas, quanto a necessidade de estimulação e
atividade; precisa aprender, entender, ser estimulada. Rute Maria precisa de ferramentas
para estimular sua concentração. Na verdade,
seu problema de concentração . . . .ausa de
várias outras dificuldades de aprendizagem
(leitura, resolução de problemas, resolução
de conflitos, etc.), BRADDOCK, DRISSOLO,
M. THOMPSON, 2003).
A necessidade social ; Necessidade de
socialização, ou seja, compartilhar experiências sociais com outras crianças e adultos
para aprender a conviver em sociedade, necessidade de socialização, ou seja, sentir-se
acolhido pelos indivíduos do grupo em que vivemos BRADDOCK, DRISSOLO, M. THOMPSON, 2003).
Rute Maria, tem uma grande necessidade de desenvolver suas habilidades sociais.
Ela tem dificuldade em fazer e se conectar
com amigos. Victoria, resolve na maioria das
vezes com os punhos. Devemos, portanto,
equipar esta criança para que encontre as
melhores soluções para resolver seus conflitos. Rute Maria tem dificuldade de se abrir
com os outros, até mesmo com seus pais
ROSELLI, 2003).

mais amigável, o que fortaleceria seu apego
aos colegas . . . .scola. Necessidade de valor;
Precisa ser orientado na compreensão da moralidade (bom / mau), verdadeiro (verdadeiro
/ falso).
Como Victoria, nem sempre diz a verdade ao professor quando faz algo errado, ele
precisa aprender a enfrentar as consequências de seus atos . . . .dmitir seus erros (HILL,
2003).

AS INTERVENÇÕES NOS CASOS TDAH
A medicação ainda . . . .elhor intervenção para aliviar os sintomas de TDAH. Porém,
quando esse meio é aliado a intervenções
psicossociais, melhores resultados são obtidos (GADIA, C. A.; DIAMENTO, A. CYPEL,
2005).
Essas intervenções ajudam a manter
o medicamento em uma dose mínima. Para
esse tipo de intervenção ser mais eficaz, deve
existir uma devolutiva frequente, reforço positivo deve ser usado antes da punição e deve
ser consistente e consistente. Entre as intervenções psicossociais, aquelas que parecem
estar relacionadas ao nosso estudo de caso
são (GADIA, C. A.; DIAMENTO, A. CYPEL,
2005).

INTERVENÇÕES PARA MELHORAR A
AUTOESTIMA

Teremos, portanto, que ajudar Benjamin
a confiar e construir relacionamentos. Em última análise, Rute Maria é impulsiva, o que
muitas vezes a envolve, apesar de si mesmo,
em situações de conflito. Mais uma vez, precisaremos equipar Victoria para que ela seja capaz de controlar sua impulsividade ROSELLI,
2003).

Ter uma melhor auto-estima pode ajudar os alunos a se motivarem . . . .e concentrarem na tarefa. Quando um aluno é julgado erroneamente, isso pode influenciar seu
comportamento na escola. Para desenvolver
a autoestima do aluno, não é só o professor
que deve estar envolvido, mas também os
pais em casa (OLIVIER, 2003).

Necessidade emocional; necessidade
de relacionamentos afetuosos com os pais,
família e entorno próximo. Rute Maria, não
tem necessidades emocionais porque tem
todo o apoio de que precisa dos pais. Eles a
amam . . . .companham em suas atividades.
No entanto, ela poderia ter um relacionamento

INTERVENÇÕES PARA COMPENSAR O
DÉFICIT DE ATENÇÃO
• Essas intervenções visam melhorar
a atenção dos alunos. Existem várias
dicas para ajudar a chamar a atenção na sala de aula:
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• Limitar os estímulos visuais nas paredes da sala de aula;
• Limitar o material nas mesas e nos
corredores;
• Delimitar os diferentes espaços da
sala de aula, como a mesa do professor, o apontador, a lata de lixo, o
canto de leitura, etc.
• Exibir a programação do dia no quadro;
• Escrever as etapas de trabalho no
quadro;
• Usar os vários códigos de cores
para pastas, cadernos, etc.;
• Limitar diferentes ruídos, por exemplo, pernas de cadeiras e mesas;
• Intervenções para limitar a hiperatividade (OLIVIER, 2003).
Essas intervenções ajudam a criar um
equilíbrio entre o gasto de energia . . . .ontrole
motor. Aqui estão algumas dicas para limitar
a agitação na escola:
O aluno pode manipular um objeto durante uma aula, como uma pequena bola de
espuma;
Dê-lhe tarefas para fazer, como atender,
atuar como carteiro, etc.;
Combinar um sinal com a aluna , para
que o professor saiba que a aluna precisa de
um momento de descanso ou de um pouco
de ar fresco;
Tentar ignorar comportamentos agitados que são menores;
Pedir para a aluna para mastigar chiclete para evitar agitação verbal;
Estabelecer regras na sala de aula para
fazer perguntas, como levantar a mão, esperar que eu diga seu nome, falar baixinho, etc.
Intervenções para diminuir a impulsividade (OLIVIER, 2003).

Se quisermos conseguir uma mudança
no comportamento dos alunos impulsivos, devemos estabelecer regras em sala de aula.
Estes devem ser claros para que possam ser
facilmente compreendidos pelos alunos. Eles
também devem ser concretos, constantes e
consistentes (OLIVIER, 2003).
Para ajudar a controlar a impulsividade
de um aluno na sala de aula, pode-se criar uma
lista de comportamentos desejáveis e indesejáveis, pode-se discutir os privilégios e consequências negativas associadas aos comportamentos envolvendo os alunos. Existem também
as transições que devem ser dominadas, informando antecipadamente aos alunos o comportamento que se espera deles e gerando uma
consequência quando há o não cumprimento
das instruções (OLIVIER, 2003).
Na verdade, os alunos que sofrem de
TDAH não parecem estar cientes dos meios
que devem utilizar para viver bem em sociedade. É por isso que alguns desses jovens tendem
a se isolar por não saberem fazer bom contato
com os outros (OLIVIER, 2003).
O professor pode estimular habilidades
sociais em sua sala de aula, estabelecendo regras que afirmam que o desrespeito não é tolerado. O próprio professor também pode montar
as equipes para fazer contato com todos os
alunos da turma. Também pode recompensar
o bom comportamento relacionado às habilidades sociais. São intervenções que exigem muita supervisão por parte do professor (OLIVIER,
2003).
Abaixo explicaremos as diferentes intervenções na escola para termos um panorama
real dentro do meio , onde a criança vive, e interage, orientando os professores principalmente
nas áreas de leitura e escrita, lógica matemática
e, em menor medida, inglês (OLIVIER, 2003).
Rute Maria estabelece contato visual com
a aluna ao trabalhar com ela, enquanto explica o dever de casa ou é chamado pelo nome.
Favorecer a atenção da menor, retirando do
seu alcance o que ela pode se entreter (LURIA,
2001).
Certifique-se de que eles não realizem
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tarefas de cabeça baixa e forneça segurança
para que esteja em um ambiente confortável e
de suporte. Usar com ela frases curtas e simples que sejam fáceis de entender, ajudando-a
com o máximo possível, repetindo a explicação
ou usando recursos visuais e gestuais (LURIA,
2001).
Estabelecer um plano de rotinas para o
dia, para que você saiba antes como a intervenção será desenvolvida, e também criar um
relacionamento próximo e de confiança entre o
adulto . . . .luno (LURIA, 2001).

INTERVENÇÃO NA ÁREA DA LEITURA
E ESCRITA
Rute Maria, quando se tratava de escrever, ele tinha habilidades motoras finas e uma
grafia muito bem adquirida, mas o que ela escreveu foi tudo cópia e sem compreensão, isto
é, nas hipóteses de leitura . . . .scrita, podemos
supor que a mesma é silábico - alfabética (LURIA, 2001).
As estratégias que utilizamos para realizar
a intervenção na melhoria da leitura e escrita de
Rute Maria foram as seguintes:
Preparo de materiais de leitura e escrita
com o uso dos cartões de sala de aula. Que
os referidos materiais processados são manipuláveis para que Rute Maria consiga aprender
como algo lúdico e divertido, oferecendo atividades que façam a criança manter sua atenção
e os faça pensar (LURIA, 2001).
Reforçar positivamente todas as conquistas e, caso algo não saia bem devido algum
tipo de bloqueio, ajuda e orienta você para obtê-lo por conta própria. Não fazer o seu trabalho,
mesmo que peça, como ler a declaração de
atividades de sala de aula ou cartões. Isso deve
ser feito por ela e, caso ela não entenda, ler e
explicar (LURIA, 2001).
Sugerir para Victoria ler e escrever o máximo possível, começando pela leitura de palavras e frases, até que você possa ler um texto.
Ditados também foram feitos, primeiro ajudando
a soletrar as palavras e depois sem ajuda. A
intervenção no domínio lógico-matemático, assim como a leitura . . . .scrita, Rute Maria não

conseguia fazer cálculos, nem mesmo cálculos,
mais simples, e não reconhecia números no papel e não associava números com a quantidade
que eles representam. Para desenvolver uma
compreensão da matemática, realizar cálculos
e problemas, sugerimos (LURIA, 2001).
Explicar o passo a passo como realizar
uma simples adição e subtração, desde o mais
simples até chegar aos mais elaborados e finalmente, as multiplicações.
Usar elementos visuais em explicações,
desenhando imagens de um papel ou usando
materiais da mesa de estudo. Usar materiais extensivamente manipulativos com os quais Rute
Maria pode compreender melhor a matemática. No início, isso era feito com pinturas, mas,
posteriormente, usamos um jogo de inteligência
matemática denominado Ábaco (RAPIN; 2005).
Victoria, trabalha a matemática de forma
manipuladora. Fornecer ao aluno folhas de atividades que não sejam baseadas apenas em
fazer contas, por exemplo livros em que após fazer a conta, tem que pintar a área com o número do resultado em um desenho (RAPIN; 2005).
Ao solucionar problemas, eles devem ser
solucionados de uma maneira simples para o
aluno e com reforço visual para fácil compreensão. Reforçar positivamente quando o mesmo
faz uma operação bem e não lhe dizer nada de
negativo. Eles vão te ajudar tanto quanto possível até atingir o objetivo (RAPIN; 2005).
Acima de tudo, trabalhar o campo lógico-matemático, mas tudo o mais também, é
trabalhar o visual, através de expressões motivadoras em forma de cartazes, seguindo uma
sequência, como “Pare”, “Eu olho”, “Eu decido”,
“Eu continuo”, “Revise” (RAPIN; 2005).
Graças aos depoimentos dos professores
de Rute Maria, sabe-se que na sala de aula, embora seja realizado um trabalho voltado à adaptação curricular, o mesmo não leva em consideração suas necessidades significativamente. O
professor adapta as tarefas à habilidade de Rute
Maria e as repete em explicações individuais,
mesmo visualmente com desenhos e imagens.
Da mesma forma, conta também com o apoio
da psicoterapeuta alguns dias da semana, e
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também na escola existe um acompanhamento
da rede parceira para trabalhar individualmente
com a aluna (RAPIN; 2005).

RESULTADOS
Depois de analisar as intervenções que
realizamos com Rute Maria e seus respectivos resultados, estamos prestes a pensar e
dar devolutivas para o aprendizado e desenvolvimento de Rute Maria no futuro. Vendo
o progresso significativo que Rute Maria fez
nesses 8 meses, pensamos que, com o passar do tempo, a mesma progredir e alcançar
os objetivos curriculares de acordo com a idade, mesmo que seja mais lento do que outras
crianças da mesma idade.
Uma coisa ficou clara durante esta investigação e que é para Rute Maria avançar e
aprender mais rápido do que antes termos intervenções com ela, sempre precisaremos de
uma pessoa para trabalhar individualmente
com ela ou em pequenos grupos e explicar as
coisas com cuidado ou, pelo menos, durante o ensino fundamental todo e nos estudos
posteriores.
No entanto, quando se trata da esfera
social com sua família e amigos, concluímos
que o mesmo não terá quaisquer problemas
em seus relacionamentos interpessoais com
eles, porque como foi exposto anteriormente,
em uma criança muito querida por sua família
e amigos e ela tem um ótimo relacionamento
com eles.
Mesmo com tudo isso, muitos são os
aspectos que precisam continuar trabalhando
com Rute Maria para que sua inserção no
sistema educacional e na vida cotidiana seja
tão agradável e satisfatória para ela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez analisada a pesquisa, bem como as intervenções realizadas e seus resultados,
chegamos à conclusão de que com paciência e dedicação as crianças e meninas com TDAH
podem atingir os objetivos e aprender os conteúdos básicos do retomar a idade apropriada,
mesmo que em um ritmo mais lento.
Embora o TDAH, deve ser diagnosticado precocemente, o campo da neuropsicologia,
aconselha apenas o uso da medicação em casos mais graves, quando foram esgotados
todas as intervenções possíveis, quer seja em ambiente escolar , familiar ou social, obtendo
assim resultados mais satisfatórios . . . .romissores, do que a administração pura e simples
de medicamento.
Por fim, neste trabalho embora denotamos a importância da neuropsicologia, no campo
de detecção, identificação e análise em casos de TDAH, preconizamos a necessidade do
acompanhamento familiar, o papel da escola e sua função vital no desenvolvimento da aprendizagem e do apoio multidisciplinar, para que os estudantes , alunos, filhos (as), acometidos
, por este transtorno, possam levar uma vida normal.
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OS PROBLEMAS CAUSADOS PELA OBESIDADE NA INFÂNCIA
RESUMO: Atualmente, a obesidade tem sido notícia frequente, ocupando lugar em reportagens
de revistas, jornais e até em programas de televisão, por esse motivo, o governo brasileiro tem
promulgado nos últimos anos, ações de promoção de saúde que visam o combate da obesidade
infantil. Observa-se a necessidade de implementar e de fiscalizar as leis e regulamentações para o
controle da obesidade infantil no Brasil, além de promover a alimentação saudável, nos aspectos
que envolvem o público infantil. A obesidade infantil tem aumentado sua prevalência constituindose em um problema de saúde pública. A associação da obesidade com alterações metabólicas,
como dislipidemia, hipertensão arterial e intolerância à glicose são considerados fatores de risco
para o diabetes mellitus tipo . . . .ara as doenças cardiovasculares. A detecção precoce . . . .orreta
utilização das medidas antropométricas utilizadas para a triagem da obesidade são ferramentas
importantes na prevenção de complicações.
Palavras-chave: Obesidade; Saúde Pública; Criança.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

85

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTRODUÇÃO

S

egundo MOURA (2010), atualmente vemos com mais frequência crianças obesas
por diversas causas, dentre elas a tecnologia que vem tendo muita influência, o
que se tornou frequente são crianças com jogos virtuais em frente aos televisores,
com poucas atividades físicas ou nenhuma. O público infantil . . . .ais vulnerável aos apelos
promocionais.
Entre as diversas formas de influência sobre as práticas alimentares, a mídia, nas suas
múltiplas formas, está entre aquelas que mais rapidamente está assumindo papel central na
socialização de crianças e jovens. Ainda segundo a autora há um crescimento na promoção
de alimentos industrializados e bebidas prontas nos supermercados, influenciando negativamente a dieta . . . .stado de saúde das crianças.
A mídia influencia de maneira oculta a ingestão de alimentos gordurosos e com poucos
nutrientes necessários para o crescimento ou que proporcione energia para as suas atividades
diárias, a falta de atividade física é outro agravante, com o crescimento no uso de televisores,
redes sociais e jogos virtuais, as atividades físicas têm se tornado cada vez mais escassas.
De acordo com OLIVEIRA e FISBERG (2003), a prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como
uma verdadeira epidemia mundial.
Este fato é bastante preocupante, pois a associação da obesidade com alterações metabólicas, como a dislipidemia, a hipertensão . . . .ntolerância à glicose, considerados fatores
de risco para o diabetes mellitus tipo . . . .s doenças cardiovasculares até alguns anos atrás,
eram mais evidentes em adultos, no entanto, hoje já podem ser observadas frequentemente
na faixa etária mais jovem.
Conforme Soares e Petroski (2003), outro fator importante . . . .istórico familiar. Uma
criança que os dois pais são obesos possui 80% de chances de desenvolver a obesidade,
essa situação cai para 40% se apenas um dos pais for obeso, e se nenhum dos pais possuírem tal enfermidade essa criança terá apenas 7% de chances de se tornar uma pessoa obesa.
Segundo SILVA (2008), a educação alimentar ensinada pelos pais é fundamental na
fase infantil, os pequenos aprendem conosco o que seria “gostoso” para sua ingesta de alimentos, e muitas vezes o sabor influência, mas a aparência do alimento é primordial, podemos fazer uma orientação quanto ao preparo do alimento, ou para as crianças que têm maior
dificuldade podemos orientar o acompanhamento com nutricionista para melhor atender suas
necessidades físicas.
Existem inúmeros fatores de risco que podem conduzir à obesidade e que são importantes conhecer e compreender para poder atuar na prevenção e tratamento desta doença.
Para prevenir esta patologia é essencial educar a população para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis e sensibilizá-la para a importância da prática regular de exercício físico.
Podemos estimular os exercícios físicos em forma de brincadeiras, jogos que permitem
a atividade física, ou atividades que as crianças mais se identifiquem podendo ter um compromisso semanalmente.
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O exercício moderado promove aumento dos níveis circulantes de GH e IGF-1 por meio
do estímulo aferente direto do músculo para a adenohipófise, além do estímulo por catecolaminas, lactato, óxido nítrico e mudanças no balanço ácido-básico. Tal efeito é, portanto, benéfico
para o crescimento linear dos indivíduos pré-púberes (ALVES; LIMA, 2008).
De acordo com JUZWIAK et al (2000), a participação de crianças e adolescentes em
atividades esportivas é importante para o processo de crescimento e desenvolvimento, o qual
deve ser avaliado periodicamente, enquanto a dieta deve fornecer quantidades de energia e
nutrientes suficientes para que o jovem atleta alcance todas as suas necessidades.
Sabendo que, a conscientização para os problemas da obesidade infantil e suas causas
são de grande importância para a população, uma vez que tem aumentado cada vez mais
os casos de obesidade na infância, a influência da mídia e outros fatores também podem ser
apontados como a causa desses problemas. Por este motivo acreditamos que disponibilizando
maiores informações para as pessoas a esse respeito será possível reduzir o número de casos.
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OBESIDADE
É consenso que a obesidade infantil
vem aumentando de forma significativa e que
ela determina várias complicações na infância
e na idade adulta. Na infância, o manejo pode
ser ainda mais difícil do que na fase adulta,
pois está relacionado a mudanças de hábitos
e disponibilidade dos pais, além de uma falta
de entendimento da criança quanto aos danos da obesidade.
De acordo com relatos da Organização
Mundial da Saúde, a prevalência de obesidade infantil tem crescido em torno de 10
a 40% na maioria dos países europeus nos
últimos 10 anos. A obesidade ocorre mais
frequentemente no primeiro ano de vida, entre
. . . . anos e na adolescência (MELLO; LUFT,
2004).
Conforme BALABAN e SILVA (2004),
pela obesidade ser uma doença crônica, de
difícil tratamento, associada a diversas condições mórbidas e cuja prevalência vem aumentando, ênfase especial deve ser dada às
medidas preventivas. Medidas simples, sem
potenciais efeitos adversos e de baixo custo
são particularmente atrativas.
Nesse contexto, existem vários autores
que levantaram a hipótese de que o aleitamento materno teria um efeito protetor contra
a obesidade. Essa hipótese não é recente,
contudo, resultados controversos têm sido
encontrados, . . . .ema permanece extremamente atual, principalmente frente ao importante aumento que vem sendo observado na
prevalência da obesidade.
Segundo OLIVEIRA e CERQUEIRA
(2003), a transição epidemiológica na América Latina apresenta como características, a
redução das taxas de mortalidade em função
das doenças infecciosas e aumento da expectativa de vida, favorecendo o crescimento
da prevalência das doenças do tipo crônico
degenerativas.

Faz-se necessário, o desenvolvimento
de medidas que tenham por objetivo a redução da prevalência destas enfermidades,
através do controle dos seus fatores de risco
como a obesidade.
Para que haja adoção de condutas de
prevenção, controle e tratamento há a necessidade de maior compreensão dos aspectos
relacionados a esta patologia e suas complicações por parte dos responsáveis pelos
direitos da população infantil, do núcleo escolar e dos profissionais da saúde com maior
contato com os pais.
Sem este reconhecimento, haverá um
progressivo aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade na população infantil, com
consequente aumento da prevalência da patologia na população adulta, de modo que as
políticas intervencionais dirigidas à população
adulta, apesar de interessantes e necessárias,
não serão suficientes para determinar o controle efetivo da referida patologia.
A prevalência mundial da obesidade
infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia mundial.
Este fato é bastante preocupante, pois a associação da obesidade com alterações metabólicas como a dislipidemia, a hipertensão
. . . .ntolerância à glicose, considerados fatores de risco para o diabetes mellitus tipo
. . . .s doenças cardiovasculares até alguns
anos atrás, eram mais evidentes em adultos,
no entanto, hoje já podem ser observadas
frequentemente na faixa etária mais jovem.
Além disso, alguns estudos sugerem
que o tempo de duração da obesidade está diretamente associado à morbimortalidade por
doenças cardiovasculares. Estudos realizados
em algumas cidades brasileiras mostram que
o sobrepeso . . . .besidade já atingem 30% ou
mais das crianças e adolescentes (OLIVEIRA;
FISBERG, 2003).
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De acordo com COSTA e FERREIRA
(2010), no Brasil a obesidade . . . .esnutrição coexistem, pode-se perceber que os problemas nutricionais relacionados à ingestão
insuficiente de alimentos continuam sendo
questões prioritárias a serem contempladas
pelos programas de saúde. Sabe-se que a
vasta maioria das crianças desenvolve a obesidade do tipo exógena, que é resultado do
excesso de calorias consumidas em relação
ao dispêndio energético diário.
Esse desequilíbrio energético pode ser
causado por dietas hiperlipídicas, principalmente gorduras saturadas, e por inatividade
física. Os hábitos alimentares e de exercício
físico são adquiridos e consolidados na infância. Quando desajustados, propagam a
obesidade.
Considerada pela Organização Mundial
de Saúde como a primeira causa mundial de
doença evitável, esta patologia é promotora
de uma significativa diminuição da esperança
média de vida. A caracterização dos hábitos
e comportamentos populacionais . . . .struturação de medidas preventivas adequadas são
estratégias fundamentais no combate a esta
epidemia.
Faz-se necessário um aprofundamento
do diálogo do setor público com as indústrias
de alimentos e dos meios de comunicação e
marketing, com o objetivo de mudar progressivamente a demanda e eliminar a promoção
de produtos alimentícios e de bebidas que
contribuam para o aumento do peso e suas
possíveis comorbidades.
A regulamentação da publicidade de
propagandas tem como base a promoção da
saúde . . . .revenção de doenças a partir da
concretização do direito humano à alimentação adequada . . . .egurança alimentar e nutricional. Muitos países controlam e proíbem
a publicidade de alimentos na televisão.
Há outros que controlam essas propa-

gandas em determinados horários, como o de
programação infantil (REIS e VASCONCELOS,
2011). Existem inúmeros fatores associados
à obesidade, quer na constituição da doença,
ou na convivência com a mesma. Isso significa dizer que a obesidade situa-se, além do
paradigma entre saúde e doença.
Apesar do crescimento dos índices,
falar em obesidade significa referir-se a um
grupo de minorias (não no sentido numérico),
excluídos e discriminados, que se encontram
marginalizados pela sociedade, sem ter força
de representatividade.
Em contrapartida, tem-se a preocupação com a beleza, elegendo o consumo de
produtos light e diet, que não atendem à reversibilidade do quadro de obesidade, mas
ao incentivo a um padrão anoréxico corporal.
As possibilidades de que as crianças obesas
de hoje se tornem adolescentes obesos amanhã e adultos obesos no futuro são grandes.
A obesidade possibilita espaço para outras doenças, além do sofrimento no convívio,
em longo prazo, com o desconforto provocado por ela. Excesso de peso está, na maioria
das vezes, relacionado com excesso de comida. A pessoa obesa, ao sentir-se desconfortável, busca o consolo na própria comida, agudizando sua problemática (SANTOS, 2003).
O tempo assistindo televisão, número
de refeições, tomar café da manhã ou não,
também são hábitos que podem contribuir
para obesidade infantil. Estudos longitudinais
têm demonstrado que a obesidade durante a
infância se transforma em obesidade e adiposidade na vida adulta, ou seja, os fatores de
risco para doença cardiovascular presentes
na infância continuam durante a fase adulta
(RECH et. al, 2007).
A depressão pode ser também sintoma
de patologias orgânicas, como os distúrbios
endocrinológicos e neurológicos. Pode ainda ser mais frequente em alguns grupos de
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crianças, como as portadoras de problemas
crônicos de saúde e dificuldades acadêmicas.
Entre tais grupos vulneráveis para o
desenvolvimento da depressão infantil, encontra-se também o das crianças obesas. A
obesidade muitas vezes acarreta dificuldades
comportamentais, interferindo, assim, no relacionamento social, familiar e acadêmico da
criança.
Quanto mais problemas de comportamento a criança apresentar, maior será a
probabilidade de desenvolver um quadro depressivo (LUIZ, GORAYEB, LIBERATORE e
DOMINGOS).
Segundo Pimenta E Palma (2001), o
excesso de gordura corporal considerado
anteriormente como um privilégio dos ricos,
atualmente não tem sido associado somente
a um problema estético, em desacordo com
o padrão social, mas também relacionado a
graves problemas de saúde.
Não se sabe com precisão se a obesidade tem origem em fatores genéticos ou
ambientais. Acredita-se que seja devido a ambos os fatores. É difícil afirmar que uma criança é obesa, porque seus pais também são
obesos, quando toda a família possui hábitos
inadequados, em relação à dieta e ao exercício físico. Por outro lado, parece mais aceito
que a ausência de atividade física . . . .ieta
inadequada estão fortemente associadas à
obesidade, já que a energia ingerida e não
gasta, normalmente implica em acúmulo de
energia sob a forma de gordura, traduzindo
a obesidade.
A sociedade moderna rapidamente vem
se adaptando aos avanços tecnológicos que
interferem no estilo de vida das pessoas e,
em especial, das crianças. Elas dedicam mais
de 2 horas por dia ao hábito de assistir TV,
comportamento que demanda baixo gasto
energético, podendo conduzir ao sedentaris-

mo na infância.
A televisão exibe imagens capazes de
influenciar as crianças quanto à qualidade da
alimentação, uma vez que grande parte da
publicidade alimentícia veicula alimentos com
alto teor calórico (BORGES, KOHLER, LEITE,
SILVA, CAMARGO e KANUNFRE, 2007).
Adultos que foram obesos quando crianças apresentam maiores índices de obesidade e de suas sequelas, como o aumento da
espessura vascular, hipertrofia de ventrículo
esquerdo e aterosclerose. O acompanhamento de crianças obesas mostra que existe um
aumento do índice de mortalidade por causas
cardiovasculares e maior risco de infarto. O
sobrepeso também é considerado um importante fator de risco cardiovascular, e caso não
seja controlado, posteriormente pode provocar aumentos da adiposidade tanto em adultos quanto em crianças (ALVES, et. al, 2011).
Conforme BALABAN, SILVA e MOTA
(2001), o nível socioeconômico interfere na
disponibilidade de alimentos e no acesso à
informação, bem como pode estar associado
a determinados padrões de atividade física,
constituindo-se em fator determinante da prevalência da obesidade.
É reconhecido que o crescimento infantil sofre maior influência do status socioeconômico do que de aspectos étnicos e geográficos. Além disso, há relatos de que, na
América Latina, a obesidade infantil tende a
ser mais prevalente nas áreas urbanas e em
famílias com nível socioeconômico e de escolaridade materna mais elevados.
De acordo com Araújo, Teixeira E Coutinho (2009), a mãe . . . .ediatra são agentes responsáveis quase que diretamente pela
obesidade da criança, pois manipula e estabelece a alimentação da mesma, contribuindo de forma importante para a formação do
hábito alimentar.
Existe grande preocupação das mães
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quanto ao ganho de peso das crianças,
. . . .úmero de gramas considerado ideal passa a constituir uma meta a ser atingida independentemente, por vezes, das necessidades
da criança. Para muitas mães e outros familiares, gordura e saúde são sinônimos.

O NÃO SUCESSO DOS TRATAMENTOS
Segundo uma pesquisa realizada por
FRONTZEK et al (2017), com 10 familiares
de crianças na faixa etária de . . . .2 anos (7
meninas . . . .eninos), conforme estabelecido
pelo Estatuto da Criança e Adolescente que
considera criança a pessoa de até 12 anos
de idade incompletos, no hospital infantil São
Camilo, uma das principais instituições hospitalares infantis privadas de Belo Horizonte em
grupos de intervenções multidisciplinares que
são realizadas semestralmente com famílias
que vivenciam a obesidade infantil, apontaram alguns dos motivos para o não sucesso
dos tratamentos, sendo eles:
• Trabalhar o dia todo e não controlar
o que a criança come, já que quem
toma conta dela não o faz;
• A não colaboração dos outros membros da família;
• A ansiedade do filho;
• A compra de alimentos inadequados
pela praticidade que eles oferecem;
• A insistência da criança ao pedir alimentos;
• Descontinuidade do tratamento pelo
próprio usuário, pelo serviço de saúde ou ausência do profissional;
Durante a realização do grupo percebeu-se alguns motivos implícitos para a não
adesão ao tratamento para emagrecer:
• A atitude de oferecer guloseimas
como uma compensação pela ausência ou recompensa mais fácil de

dar pelo bom comportamento da
criança;
• O “dó” que se sente da criança ao
ter que proibi-la de comer "as coisas
gostosas" que ela quer.
• A pressão das outras pessoas que
consomem o alimento, "Meu filho vai
ficar vendo sem poder comer também?"
• A ansiedade como um fator "acima"
de toda prescrição.
Durante esta mesma pesquisa, os relatos dos familiares atribuem a ansiedade como
o principal impeditivo do emagrecimento da
criança tendo como ponto comum uma desresponsabilização familiar.
Outro aspecto importante a destacar durante a observação feita nos grupos: todos os
pais entrevistados estão ou já estiveram com
sobrepeso. Duas mães do grupo realizaram
cirurgia bariátrica. Mesmo assim, é comum
apontarem o sobrepeso do filho (a) como um
problema isolado, como se a criança não quisesse comer direito . . . .culpa" fosse dela e
somente ela deveria ser tratada.
Nem sempre se relaciona ao sobrepeso
o fato de a alimentação ser comprada pelos
pais e os primeiros hábitos alimentares serem
ensinados por eles também. Os pais, com
frequência, descrevem tipos corporais de sobrepeso e obesidade como: “corpo robusto”,
“forte”, “estrutura corporal larga”, “musculoso”, “ossos grandes”, entre outros. Esses
conceitos são muito claros nos comentários
das mães.
Em algumas comunidades de etnias minoritárias, estar acima do peso é normal. Um
estudo realizado no nordeste brasileiro indicou
que crianças mais “gordas” são vistas como
possuidoras de boa saúde e cuidados melhores dos pais. A maior parte dos pais a atribuem
a um metabolismo herdado e acreditam que
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quase nada é possível fazer para alterar um
peso já pré-determinado geneticamente.
Os pais de crianças mais jovens têm a
convicção de que, com o crescimento, o peso
se tornará adequado e, portanto, não há motivos para preocupação ou intervenção no momento atual (TENÓRIO; KOBAYASHI, 2011).

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ONU)
De acordo com a Organização das Nações Unidas, chefes de Estado e de Governo
e altos representantes mundiais se reuniram
na sede da Organização, em Nova York, de
25 a 27 de setembro de 2015 para decidir
sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável globais da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
Trata-se de um conjunto de Objetivos
e metas universais e transformadoras abrangentes, de longo alcance e centrado nas pessoas. Comprometeram-se a trabalhar incansavelmente para o pleno cumprimento desta
Agenda até 2030. Dentre estes objetivos podemos destacar:
Objetivo 02 – Erradicar a fome, alcançar
a segurança alimentar, melhorar a nutrição e
promover a agricultura sustentável: 2.1 Até
2030, acabar com a fome e garantir o acesso
de todas as pessoas, em particular os mais
pobres e pessoas em situação vulnerável, incluindo crianças, a uma alimentação de qualidade, nutritiva e suficiente durante todo o ano.
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas
de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as
metas acordadas internacionalmente sobre
nanismo e caquexia em crianças menores de
cinco anos, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas
e lactantes e pessoas idosas

doenças não transmissíveis via prevenção
e tratamento, e promover a saúde mental
. . . .em-estar.
Objetivo 12 – Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis: 12.3 Até
2030, reduzir para metade o desperdício de
alimentos per capita a nível mundial, de retalho e do consumidor, e reduzir os desperdícios de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento.
Incluindo os que ocorrem pós-colheita, 12.8 Até 2030, garantir que as pessoas,
em todos os lugares, tenham informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em
harmonia com a natureza.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi realizada com base
bibliográfica envolvendo referenciais teóricos
relacionados com os problemas causados
pela obesidade infantil e conhecer as formas
de evitá-la.
Tem como aportes os trabalhos de
MOURA (2010), FRONTZEK et al (2017), e
JUZWIAK et al (2000), além dos objetivos de
desenvolvimento sustentável proposto pela
ONU, que abordam as questões sobre o assunto em questão discutido neste artigo que
trata sobre a obesidade infantil.
Foram analisados alguns artigos, teses
e outros trabalhos científicos que discutem,
apresentam reflexões e até sugestões que
contribuem para uma maior compreensão da
temática apresentada neste artigo.

Objetivo 03 – Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades: 3.4 Até 2030, reduzir um terço a mortalidade prematura por
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a pesquisa podemos constatar que os meios de comunicação vêm nos bombardeando com suas propagandas de comidas rápidas, saborosas e hipercalóricas, neste sentido
o público infantil precisa de maior atenção.
Atualmente, com o aprimoramento da tecnologia, as crianças procuram cada vez mais a
TV, smartphones e os jogos eletrônicos, que exigem pouco esforço físico fazendo com que se
tornem pessoas cada vez mais sedentárias, sendo estas algumas das causas de obesidade
infantil.
A obesidade pode causar além dos problemas cardiovasculares e outros problemas de
saúde, o desenvolvimento da depressão infantil, onde a criança se sentindo desconfortável
consigo mesma, busca consolo na comida.
Para que haja adoção de condutas de prevenção, controle e tratamento há a necessidade de maior compreensão dos aspectos relacionados a esta patologia e suas complicações
por parte dos responsáveis pelos direitos da população infantil, do núcleo escolar e dos profissionais da saúde com maior contato com os pais.
Também é necessário um aprofundamento do diálogo do setor público com as indústrias de alimentos e dos meios de comunicação e marketing, com o objetivo de mudar progressivamente a demanda e eliminar a promoção de produtos alimentícios e de bebidas que
contribuam para o aumento do peso e suas possíveis comorbidades.
Vimos também a importância do diálogo e incentivo da família da criança na prevenção
da obesidade infantil e na busca de tratamento, ficou evidente a importância do diagnóstico
e do tratamento precoce para evitar além dos problemas de saúde o desenvolvimento de
problemas psicológicos associados como por exemplo a depressão.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: A VULNERABILIDADE
SOCIAL A PARTIR DA PERSPECTIVA DO ESPAÇO EDUCACIONAL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados de um estudo que visou
analisar a percepção da comunidade escolar sobre a possível relação entre vulnerabilidade social
e dificuldades de aprendizagem. Especificamente pretende-se discorrer sobre a vulnerabilidade
social infantil, compreender as dificuldades de aprendizagem . . . .nfluência das mesmas no
desempenho escolar, bem como analisar as principais dificuldades de aprendizagem. Sabe-se que
muitos alunos apresentam dificuldades na aprendizagem e estas podem estar relacionadas a uma
série de fatores como transtornos e aspectos sociais, afetivos, e de ordem orgânica, mas persiste
a dúvida sobre a influência da vulnerabilidade social neste cenário; visto que, vulnerabilidade
caracteriza-se também pela impossibilidade de modificar a condição atual em que se encontram
no que se refere à alimentação, higiene, educação e saúde. Para desvelar este problema, a
metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, por meio da qual foram analisados
livros, artigos e publicações científicas que se dedicam ao estudo da referida temática. Dentre os
autores pesquisados, destacam-se Fonseca (1995), Ferreira e Marturano (2002), Oliver (2006),
Vygotsky (2007), Rapoport e Sarmento (2009), Carara (2015). Em linhas gerais os resultados
revelaram que a desvantagem da desigualdade social, principalmente a fragilização dos vínculos
afetivos, relacionais, ou diretamente relacionados à violência prejudicam o desenvolvimento
cognitivo e contribuem para aumentar a dificuldade de aprendizagem. Repensar práticas e
intervenções para contribuir na busca de mudanças educacionais, cognitivas e tecnológicas,
políticas públicas e culturais, que promovam impacto com quem sofre com a vulnerabilidade
social, tão crescente no país.
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Vulnerabilidade; Comunidade Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente os indivíduos vivem cercados por diversas manifestações de desigualdades, remetendo à dura realidade social onde crianças são privadas de seus
direitos básicos, os quais são descritos pelo simples fato de ser criança e viverem
essa fase com plenitude.
Por outro lado, muitas pesquisas abordam os aspectos conceituais relacionados à
infância e suas características, porém, ignoram o papel desses indivíduos assim como a importância social dos mesmos.
Outro aspecto relevante acerca da temática em questão, refere-se às constantes manifestações de violência que estão tomando conta do universo infantil, onde as crianças deixam
cada vez mais de serem percebidas como simples crianças, passando a serem consideradas
trabalhadoras submissas.
Além disso, é impossível ignorar o elevado número de crianças em mendicância ou em
pobreza extrema, personificando a extrema desigualdade social existente no País. Diante do
exposto, informa-se que o presente artigo tem como objetivo principal, propor uma discussão
sobre as dificuldades de aprendizagem, levando em consideração a vulnerabilidade social
em relação ao espaço educacional.
Especificamente pretende-se discorrer sobre a vulnerabilidade social infantil, compreender as dificuldades de aprendizagem . . . .nfluência das mesmas no desempenho escolar,
bem como analisar as principais dificuldades de aprendizagem.
A partir de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva procurou-se compreender
como a vulnerabilidade social infantil influencia negativamente o desenvolvimento educacional
e cognitivo dos educandos.
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 como critério
de busca os descritores dificuldades de aprendizagem, vulnerabilidade, comunidade escolar,
desenvolvimento cognitivo.
Muitas crianças estão deixando de lado o direito de ser criança, para começar a trabalhar e ajudar no sustento do lar, passando a viver em um mundo adulto onde são vulneráveis.
Tal cenário contribuiu para identificar a problemática que norteou o desenvolvimento da
presente pesquisa, onde as desigualdades sociais existentes chegam às escolas, fazendo
com que os educandos menos favorecidos não encontrem a mesma realidade de outros que
possuem o apoio . . . .ncentivo financeiro e intelectual de alguns pais, tendo em vista que
muitos educandos frequentam o espaço escolar com a finalidade de ter alguma refeição.
Em meio a esse controverso cenário social, tem-se a figura da criança como o frágil
indivíduo que não sabe como lidar com as diversas barreiras que surgem a cada momento.
Na escola os profissionais da educação buscam ajudar os educandos por diversos
meios, porém, suas limitações diante de classes superlotadas e falta de tempo para uma dedicação efetiva, fazem com que esses educandos fiquem sem o auxílio adequado em meio
ao desenvolvimento intelectual.
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A VULNERABILIDADE SOCIAL DAS
CRIANÇAS
Em meio aos diversos âmbitos de pesquisas sociais, psicológicas e educacionais,
a vulnerabilidade social sempre está relacionada a famílias em situação de perigo, baixa renda ou pobreza, como uma tentativa de
conceituar famílias de baixa renda ou em situação de miséria.
De acordo com Prati, Couto e Koller
(2009) esses grupos familiares apresentam
características específicas, as quais possibilitam que essas famílias sejam consideradas
frágeis e/ou suscetíveis a fatores de risco:
A ausência de condições básicas de sobrevivência, o convívio com uma configuração
familiar empobrecida . . . .ida familiar com laços afetivos frágeis são componentes que definem a família em situação de risco (PRATI,
COUTO; KOLLER, 2009, p.406).
Quando se fala em vulnerabilidade social, seja de origem individual, coletiva ou ambiental, tem-se a intenção de destacar a existência de famílias expostas a fatores de risco,
bem como, influências psicológicas negativas
que contribuem para criação de um ambiente ou espaço prejudicial a esses indivíduos.
Desse modo, acredita-se que a vulnerabilidade social pode estar presente em uma única
família ou em uma comunidade inteira,
O campo de estudo sobre famílias em vulnerabilidade social tem sido bastante explorado pelas investigações sobre terapia
de família. No entanto, em decorrência da
multidisciplinaridade característica desse
campo de atuação e pesquisa, evidencia-se certa imprecisão conceitual na utilização do termo “famílias em vulnerabilidade
social”. O surgimento de ambivalências
e contradições torna-se inevitável quando
profissionais com apoios teóricos diferentes passam a trabalhar com um público
com uma problemática particular e cada
vez mais frequente na realidade brasileira
(PRATI, COUTO e KOLLER, 2009, p.404).

Não obstante, a vulnerabilidade também
pode ser caracterizada pela impossibilidade
de modificar a condição atual em que um grupo de indivíduos se encontra, as quais muitas
vezes é precária em relação a alimentação,
higiene, educação e saúde. Para Silva (2007,
p.3) “[...] as populações atingem um elevado
grau de vulnerabilidade que não podem ter a
capacidade de escolher ou negar aquilo que
lhes é oferecido”.
Por seu turno, a baixa escolaridade é
uma das características mais marcantes em
meio às famílias socialmente vulneráveis. De
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), a educação é definida
como um dos princípios fundamentais para o
exercício da cidadania. Sobre essa afirmação,
Soares (2002) preceitua que sem educação,
dificilmente a população vulnerável conseguirá formar indivíduos aptos para exercer o papel de cidadãos, capazes de defender seus
próprios direitos.
Desse modo, compreende-se que crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, são aqueles
que vivem negativamente as consequências
das desigualdades sociais, as quais podem
ir da pobreza e da exclusão social à falta de
acesso à educação, trabalho, saúde, lazer,
alimentação e cultura. Contudo:
O termo família em vulnerabilidade social
surge, portanto, dessa forma de compreender o desenvolvimento humano
individualizado. Famílias vulneráveis são
aquelas nas quais os indivíduos que a
compõem apresentam déficits em seus
recursos pessoais. Assim, diversos termos são utilizados para descrever esse
público como, por exemplo, famílias problema e famílias disfuncionais. (PRATI,
COUTO; KOLLER, 2009, p.405).

A vulnerabilidade social aborda diversas modalidades de desvantagem social, mas
principalmente a fragilização dos vínculos afetivos, relacionais, ou vinculados à violência.
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As relações em contexto de vulnerabilidade
social geram crianças, adolescentes e famílias passivas e dependentes, com a autoestima consideravelmente comprometida.
Segundo Carrara (2015) por ser um local de encontro da comunidade, assim como
tem-se uma reunião de grande parcela de
crianças e adolescentes que convivem durante a maior parte do tempo de suas vidas,
a escola é também, além da família uma instituição que exerce forte influência no desenvolvimento das crianças e adolescentes.
A escola, junto com a família, permite a
humanização . . . .ducação; permite a construção da autonomia . . . .entimento de pertença
ao grupo social. Carara (2015) afirma que a
escola deve promover um ambiente e práticas
que facilitem a aprendizagem, a criatividade,
a expressão dos potenciais, a socialização,
através de uma conduta ética de respeito e
apoio recíprocos.
Não obstante, a referida autora acredita
que a escola também dispõe de uma autoridade em continuação à autoridade da família,
por ser uma instituição responsável pelos processos de desenvolvimento educativo e afetivo da criança e do adolescente, com suas
normas, regulamentos e proibições,
A escola deve promover um ambiente e
práticas que facilitem a aprendizagem, a
criatividade, a expressão dos potenciais,
a socialização, através de uma conduta
ética de respeito e apoio recíprocos [...]. A
escola também dispõe de uma autoridade
em continuação à autoridade da família,
por ser uma instituição responsável pelos
processos de desenvolvimento educativo
e afetivo da criança e do adolescente,
com suas normas, regulamentos e proibições (CARARA, 2015, p.4).

Atualmente, os profissionais da educação confrontam-se com diversos desafios no
ambiente educacional, como políticas culturais e educacionais desarticuladas, falta de
recursos e de continuidade de programas e

projetos pedagógicos.
Tal cenário contribui para que a escola
fique paralisada, e consequentemente fragilizada diante das constantes situações adversas que enfrenta, emergindo a necessidade
de favorecer a articulação com as famílias e
com a sociedade, com a intenção de sensibilizar a atuação docente, contribuindo para
que os educadores se tornem agentes facilitadores da integração da criança no contexto
escolar.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E
DESEMPENHO ESCOLAR
No que se refere às possíveis dificuldades de aprendizagem relacionadas ao
desempenho escolar, é importante levar em
consideração que o meio onde os educandos
encontram-se inseridos é um fator de grande
expressividade em relação ao desenvolvimento da aprendizagem.
Por meio de suas pesquisas, Vygotsky
(2007) comprovou que o meio onde a criança
está inserida influencia diretamente o desenvolvimento . . . .prendizagem, descrevendo um
processo de influências mútuas.
Por seu turno, Rapoport e Sarmento
(2009) complementam a discussão informando que, por meio de suas pesquisas, Vygotsky constatou que as crianças que se desenvolvem em ambientes prejudiciais;
Sendo assim, de acordo com os estudos
realizados por Vygotsky, crianças que se
desenvolvem em ambientes desfavoráveis, que presenciam e sofrem práticas
violentas em família, com pouco estímulo por parte dos pais, tendem a ter seu
desenvolvimento prejudicado . . . .erem
influenciadas pelas mediações negativas
que o meio ao qual estão inseridas lhes
submete (CARARA,2015, p.4).

Geralmente as crianças apresentam
nas escolas comportamentos semelhantes
ao que vivenciam em casa. De acordo com
Sopelsa (2000), desde o nascimento, os indi31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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víduos são influenciados pelas pessoas com
as quais convivem, bem como, pela sociedade e pelo mundo em geral, fazendo com
que o mesmo reaja a essas influências de
acordo com seus conhecimentos empíricos,
vivências, sentimentos e emoções.

Diante do exposto, compreende-se a
importância dos adultos serem capazes e
estarem aptos para estimular corretamente o
potencial dessas crianças, além de viabilizar
que estejam em um ambiente onde a aprendizagem seja favorecida.

Para Ferreira e Marturano (2002), educandos que apresentam problemas comportamentais, geralmente sofrem mais agressão
física em casa, seu relacionamento com os
pais ou outros familiares é distante ou conflituoso, sendo que esses educandos estão mais
suscetíveis a suspensão na escola.

Contudo, verifica-se que nas comunidades vulneráveis, poucas famílias dispõem de
materiais, jogos, livros ou mesmo de tempo
e atenção para dedicar às crianças. Segundo
Ferreira e Marturano (2002) a família . . . .rimeiro vínculo social ao qual a criança está
ligada, sendo por meio desse núcleo a mesma adquire a linguagem, os costumes e as
práticas sociais.

Cabe ressaltar que essas influências
prejudicam as relações que as crianças têm
com outros indivíduos, assim como, seu desenvolvimento educacional, psicossocial,
cognitivo e emocional.
Ferreira e Marturano (2002, p.39) desenvolveram uma pesquisa por meio da qual
constataram que “[...] o grupo de crianças
com problemas de comportamento tem seu
ambiente de desenvolvimento mais prejudicado”.
Tal afirmação leva a crer que crianças
que se desenvolvem em um ambiente estável
não apresentam tantas dificuldades quanto as
que crescem em ambientes conturbados, que
apresentam alterações no comportamento e
baixo rendimento escolar.
Para Vygotsky (2007) a aprendizagem
se inicia antes mesmo da criança ingressar
na escola, apesar do desenvolvimento e da
aprendizagem estarem interligadas.
Cavalcanti (2005) por seu turno, preceitua que Vygotsky estabeleceu por meio de
suas pesquisas, as zonas de desenvolvimento
real, as quais correspondem à capacidade já
adquirida pela criança . . . .ona de desenvolvimento proximal, que por sua vez corresponde
ao potencial a ser desenvolvido pela criança
com o auxílio de um adulto.

É por meio da influência familiar que
são desenvolvidos os primeiros laços afetivos, os quais são indispensáveis para o desenvolvimento integral do ser humano. A falta
de acesso à educação, associada a respectiva desvalorização da mesma, assim como a
incompreensão dos pais quanto a sua importância, os problemas econômicos e culturais,
as drogas . . . .riminalidade, entre outras tantas
dificuldades, fazem com que, muitas vezes, a
família torne-se um fator de risco para o desenvolvimento e, consequentemente, para o
desempenho escolar da criança( FERREIRA;
MARTURANO, 2002).
Ainda de acordo com os referidos autores, “[...] crianças provenientes de famílias
que vivem com dificuldades econômicas e habitam em comunidades vulneráveis, tendem a
apresentar mais problemas de desempenho
escolar e de comportamento” (FERREIRA;
MARTURANO, 2002, p.39).
Diante do exposto, verifica-se que muitos pais não reconhecem na escola uma
oportunidade de ascensão social, fato que
contribui para que não incentivem seus filhos
a dedicarem-se aos estudos, devido ao fato
de possuírem baixa escolaridade.
Essas características fundamentam-se
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no fato de muitos pais também terem apresentado dificuldades na escola, ou pela falta
de interesse dos pais deles, ou ainda, pela
necessidade de terem que trabalhar muito
cedo. Carara (2015) esclarece que esse cenário demonstra o quanto a sociedade disponibiliza poucas oportunidades para famílias
que vivem em situação de precariedade.

ram os ingressos na escola aos sete anos,
são as classes que tinham um nível mais alto
que podiam estudar. Os transtornos de dificuldades de aprendizagem apresentam vários fatores que influenciam sua constituição
como aspectos sociais, afetivos, e de ordem
orgânica, que podem ocorrer ao longo do ciclo vital.

É no ambiente educacional, principalmente em comunidades vulneráveis, que a
escola assume funções que vão além do ensino, onde se dá a socialização. Carara (2015)
explica que é no espaço escolar que são
construídos os laços afetivos dos educandos
com os colegas e educadores, os quais poderão ocupar papel importantíssimo na vida
de um indivíduo.

As dificuldades de aprendizagem podem ser um fenômeno que afeta a vida das
pessoas, por isso não se pode falar somente
de crianças com dificuldades de aprendizagem, mas também, de adolescentes e adultos
(FONSECA, 1995).

Para uma escola obter sucesso é necessária uma organização que inclua “[...] metas e regras claras, bom controle, boa comunicação e muita preocupação com os alunos
[...]” conforme preceitua Bee (1997, p. 287).
Por isso acredita-se que, mesmo com poucos
recursos, torna-se possível a escola proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento . . . .prendizagem, quando o foco do
ensino . . . .ualidade que se oferece ao aluno.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Em seu livro intitulado “Introdução às
dificuldades de aprendizagem”, Vitor da Fonseca (1995) relata que diversos filósofos da
educação revolucionaram o contexto científico da área, propondo que os processos educacionais deveriam ser disponibilizados para
todos os indivíduos indistintamente, além de
ter cunho obrigatório.
De acordo com Fonseca (1995) a dificuldade de aprendizagem vem desde antigamente, no século XII e XIV a criança entrava
na escola aos treze anos de idade, historicamente falando a sociedade passou por diversas transformações.
No século XVI os jesuítas estabelece-

Ainda segundo o referido autor, o termo
dificuldade de aprendizagem tem a seguinte
definição: é um termo geral a que se refere a
um grupo heterogêneo de desordens 18 manifestadas por dificuldades significativas na
aquisição e utilização da compreensão auditiva, da fala da leitura, da escrita e do raciocínio
matemático.
A dificuldade de aprendizagem também
se encontra em vários fatores como: fome,
desmotivação, falta de estímulo, desestrutura
familiar, problemas pessoais, que interferem
na aprendizagem e prejudicam no desenvolvimento do aluno. De acordo com Campos
(1979) apud. Carrara (2015, p.33):
A aprendizagem envolve o uso . . . .esenvolvimento de todos os poderes, capacidades, potencialidades do homem, tanto
físicas, quanto mentais e afetivas, isto
significa que aprendizagem não pode
ser considerada somente como um processo de memorização ou que emprega
apenas o conjunto das funções mentais
ou unicamente os elementos físicos ou
emocionais, pois todos estes são aspectos necessários (CARRARA, 2015, p.33).

Para que a aprendizagem ocorra de forma eficaz, os alunos devem apresentar boa
saúde física e mental. Quando há ausência de
algum desses fatores como motivação, maturação, inteligência e afetividade ou até mesmo
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uma inadequação pedagógica, pode ocorrer
uma dificuldade de aprendizagem.
Para Fontana (1998), a aprendizagem
é constituída de mudanças comportamentais
de um indivíduo, as quais fundamentam-se
em suas experiências. Essa definição remete
a três aspectos fundamentais.
Em primeiro lugar, a aprendizagem
pode promover mudanças nos indivíduos,
em segundo lugar, essas mudanças podem
ocorrer como resultado da experiência, por
fim, trata-se de uma mudança comportamental potencial.
Segundo Oliver (2006) a definição de
dificuldade de aprendizagem é descrita, principalmente, mediante a ocorrência de casos
de disortografia, dislexia, disgrafia e transtorno de hiperatividade (TDH), sendo os diferentes métodos de intervenção, após ter
diagnosticado as razões para o atraso no rendimento escolar da criança, e sua dificuldade
de aprendizagem fica o educador a meio caminho de fornecer soluções que vão desde
encaminhamento aos médicos, como colocar
estas crianças em reforços e em projetos para
seu desenvolvimento.
Desse modo, compreende-se que o
educador deve assumir o papel de facilitador
dentro da escola, onde o aluno possa ser o
protagonista dentro do processo de ensino-aprendizado que deve ocorrer de forma integrada. Quando o educador consegue desenvolver em sua classe uma esfera de confiança
e amizade, o trabalho docente torna-se mais
fácil . . . .ucesso dos alunos mais efetivo.
Diante do exposto, compreende-se que
o educador que atua em uma comunidade
vulnerável tem a possibilidade de desenvolver
um trabalho diferenciado com os indivíduos
que residem na localidade, os quais provavelmente são privados de muitas outras possibilidades.
As situações de aprendizado ocorrem

não somente na sala de aula, uma tarefa difícil
para o professor que tem que tornar o ambiente propício à aprendizagem levando em
conta as experiências vivenciadas pelo aluno
em todo âmbito escolar.
De modo geral, compreende-se que na
escola o aprendizado . . . .esultado desejável,
tornando-se o objetivo do processo escolar,
caracterizando a intervenção como um processo pedagógico privilegiado. Por seu turno,
o educador tem a função explícita de estimular o desenvolvimento proximal dos alunos,
no sentido de proporcionar avanços que não
ocorreriam espontaneamente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com a intenção de aprofundar os conhecimentos técnicos e científicos pertinentes
ao assunto proposto, optou-se pelo desenvolvimento de uma revisão bibliográfica por meio
da qual foram analisadas publicações como
livros, teses, dissertações, artigos e demais
fontes bibliográficas capazes de disponibilizar
aporte teórico ao desenvolvimento do estudo
em questão.
Dentre os autores pesquisados, é possível destacar os estudos de Carrara (2015)
. . . .esquisa acerca da percepção da comunidade escolar em relação às dificuldades de
aprendizagem, Coll (1994) . . . .studo sobre a
inter-relação da aprendizagem e da construção do conhecimento, Ferreira e Marturano
(2002) e sua pesquisa sobre a influência do
ambiente familiar no desenvolvimento educacional infantil, as abordagens de Fonseca
(1995) sobre as dificuldades de aprendizagem, bem como Fontana (1998) e sua publicação sobre psicologia voltada para educadores.
É importante ressaltar também, o estudo de Oliver (2006) acerca de possíveis
distúrbios de aprendizagem e comportamentais, a pesquisa desenvolvida por Rapoport e
Sarmento (2009), os quais analisam o desen31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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volvimento infantil a partir da perspectiva das
teorias de Vygotsky.
Ainda tem-se a abordagem de Sopesa
(2000), o qual discorre sobre as dificuldades
de aprendizagem a partir das perspectivas
pedagógicas, assim como, a publicação de
Vygotsky (2007) acerca do desenvolvimento
psicológico e formação da mente.
O desenvolvimento da presente pesquisa teve início com a delimitação do tema e
assunto abordados, seguidos da delimitação
dos objetivos, metodologia utilizada, questão
norteadora e justificativa do estudo. Posteriormente, foi realizado o levantamento bibliográfico na internet, por meio do qual foram
selecionadas as referências bibliográficas utilizadas.
A análise do material coletado se deu
por meio da realização da leitura dos resumos, seguida de leitura de reconhecimento
e posterior leitura completa das obras. Após
essa etapa foram elaborados resumos e fichamentos com a finalidade de reunir as principais opiniões dos autores selecionados.
De acordo com as observações realizadas foi possível constatar a existência de
muitas publicações acerca do assunto discutido, porém os estudos verificados evidenciam
maior preocupação com a influência de distúrbios de aprendizagem no desenvolvimento educacional infantil, o qual é descrito por
limitações cognitivas, psicológicas ou físicas,
inexistindo muita variedade de estudos destinados à análise das influências sociais e emocionais nesse processo.
Desse modo, torna-se viável afirmar a
necessidade dos profissionais que se dedicam ao estudo das influências que podem
incidir sobre o desenvolvimento infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que quanto mais rápido for feita a identificação das dificuldades de aprendizagem melhor será para o educando. Observando o comportamento apresentado pelas
crianças, os pais e professores-educadores conseguem identificá-las.
No que diz respeito a serviços educacionais, para os alunos com dificuldades de aprendizagens, é necessário considerar um conjunto de fatores que podem facilitar o desenvolvimento da aprendizagem, dando instruções simples sobre as tarefas escolares, alterar os
textos e das atividades de casa, reestruturando o ambiente educativo, ajustando os horários
(se necessário, dar um tempo a mais, ou menos atividades), rever a proposta de avaliação,
fazer uso da tecnologia de informação e de comunicação.
Fora da escola, se necessário, podem ser feitos alguns serviços educacionais (serviços
de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagógicos clínicos).
Destaca-se que essas dificuldades perturbam profundamente a criança, que sofre a pressão da família, dos professores, dos colegas, que percebem seu insucesso na vida escolar. A
criança que apresenta dificuldade de aprendizagem deixa muitos professores sem saber como
trabalhar com ela. Ela não aprende, mas não apresenta qualquer incapacidade particular.
Para que o aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem seja atendido de forma
adequada e trabalhado de forma eficaz, os educadores devem estar em constante processo
de formação.
Assim como a escola deve incentivar e contribuir para com a família . . . .luno buscando
ajuda e mais conhecimentos para lidar com as dificuldades de aprendizagem.
Toda escola deve estar preparada para atender crianças com diferentes dificuldades,
de forma ativa e dinâmica, que almeja melhorias na qualidade do atendimento escolar e psicológico de seus alunos.
No cotidiano escolar as dificuldades de aprendizagem estão presentes em algumas salas de aula, e cabe primeiramente ao professor identificar e encontrar uma maneira de ajudar
seu aluno, contando com a ajuda da escola, da família e de especialistas.
Não podemos deixar que a dificuldade de aprendizagem deixe crianças sem alfabetização, sem o conhecimento, da cultura e da vida social, por falta de instrução. Dessa maneira
concluímos que a aprendizagem envolve prazer, dedicação do professor, apoio pedagógico
e contribuição familiar.
Sabe-se que aprender é um processo que se dá no decorrer da vida, e independente
da condição social, todos devem adquirir algo novo em qualquer idade.
Trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem é também melhorar as estatísticas quanto ao fracasso escolar. Independentemente do tipo de escola ou sala de aula
há alunos que realmente, apresentam dificuldades de aprendizagem e devem ser diagnosticados e tratados adequadamente por um profissional competente e ter o apoio
do professor e da família.
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LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo nasce das inquietações de professores e professoras que desenvolvem
suas atividades na disciplina de Língua Portuguesa. Tais inquietações são ancoradas nos
problemas referentes à leitura . . . .scrita. Além de ser um veículo de informação e lazer, a arte de
contar histórias direciona o pensamento das crianças, dando suporte para que elas sejam mais
argumentativas e interajam de maneira significativa com o mundo que as cerca, tornando-se assim,
agentes de modificação da sociedade na qual estão inseridas. São muitos os obstáculos para
resgatar a valorização da literatura e da contação de histórias, porém eis uma tarefa importante
para qualificar o desenvolvimento infantil. As obras literárias nos servem para realizar um trabalho
didático-pedagógico, para promover o prazer da leitura e assim os jovens e adolescentes podem
ir se familiarizando e criando relações entre as situações da vida real e de seus pensamentos e
construindo suas concepções e se constituindo como sujeitos.
Palavras-chave: Leitura; Obras literárias; Educação; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

D

evemos pensar na literatura como elemento fundamental para a formação de
indivíduos leitores e assim poder viajar em uma leitura que nos leve a diferentes
mundos. O livro tem um papel de transformar as ideias e práticas, por isso ter o
hábito de ler as obras literárias na escola faz com que professores e alunos tenham uma relação com os livros numa postura crítica perante a realidade, deixando os padrões tradicionais.
Ler é um exercício único que acontece de acordo com as experiências e expectativas de
cada um. O leitor efetivo posiciona-se perante o mundo sendo capaz de recriar a realidade a
partir do texto lido. Na perspectiva cognitiva a leitura seria um processamento de informações,
sendo assim um ato mecânico.
A leitura é uma atividade mental e intelectual. Ela deve acontecer em etapas através dos
órgãos sensoriais: a visão, a audição, paladar, olfato e tato. Esse momento seria o da percepção de fatos lidos. O ato de ler acontece sobretudo quando ocorre a abertura da consciência
para o seu desejo leitor, podendo ser um texto não verbal e escrito.
Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de mistérios e
surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. É na relação lúdica
e prazerosa da criança com a obra literária que temos uma das possibilidades de formarmos
o leitor.
É na exploração da fantasia e da imaginação que instiga a criatividade e se fortalece a
interação entre texto e leitor. Contar histórias é arte performática, na qual se busca compartilhar vivências por meio da voz, do corpo e dos gestos.
Na interação da criança com a obra literária está a riqueza dos aspectos formativos nela
apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica. A intensificação dessa interação, por
meio de procedimentos pedagógicos adequados, leva a criança a uma maior compreensão
do texto . . . .ma compreensão mais abrangente do contexto. Uma obra literária é aquela que
mostra a realidade de forma nova e criativa, deixando espaços para que o leitor descubra o
que está nas entrelinhas do texto.
A literatura infantil, portanto, não pode ser utilizada apenas como um “pretexto” para o
ensino da leitura e para o incentivo à formação do hábito de ler. Para que a obra literária seja
utilizada como um objeto mediador de conhecimento, ela necessita estabelecer relações entre
teoria e prática, possibilitando ao professor atingir determinadas finalidades educativas. Para
tanto, uma metodologia baseada em um ensino por projetos é uma das possibilidades que
tem evidenciado bons resultados no ensino de língua materna.
Assim, o trabalho com a leitura, deve oportunizar ao leitor, criar e recriar a partir do que
foi lido, e pressupõe a formação de um leitor crítico e reflexivo, capaz de agir e interagir na
sociedade em que vive, quando se fizer necessário. Para Brandão e Micheletti apud Chiappini
(1998, p.18) “Se um texto é marcado por sua compactabilidade e só se conclui no ato da
leitura, se o leitor é aquele que vai fazer “funcionar” o texto, na medida em que opera através
da leitura, o ato de ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva”.
Deve-se ter em mente que a leitura pode ser apresentada como uma necessidade para
despertar no estudante o prazer de ler a fim de desenvolver sua competência leitora dentro e
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fora da escola (BRANDÃO; MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
O currículo da educação infantil contempla diferentes e variadas linguagens que enriquecem a bagagem cultural dos alunos. A arte de contar histórias se caracteriza como um
rico instrumento de produção do conhecimento pelas crianças, pois o universo da literatura
infantil permeia grande parte das práticas pedagógicas na infância.
Nesta perspectiva, essa temática ressalta a importância de ler e contar histórias para as
crianças, enriquecendo o desenvolvimento social e humano dos alunos e propondo desafios
relevantes para a formação da personalidade infantil e para a interpretação do mundo.
A leitura é utilizada em vários momentos, em diversos locais e com várias finalidades
na vida do ser humano. Surge então, a necessidade de formar leitores críticos e reflexivos.
O comportamento relacionado ao ato de ler não deve ser uma responsabilidade apenas
da escola, deve ser uma parceria entre a escola . . . .amília. Segundo Kuenzer (2002, p. 101),
“ler significa em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer perder a ingenuidade diante do texto dos outros, percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma prática
histórica, uma visão de mundo, uma intenção”.
E como objetivos específicos, compreender a importância da arte de contar histórias
na trajetória escolar dos alunos da educação infantil, estimulando a atenção, a observação, a
memória, a reflexão . . . .esenvolvimento das demais linguagens.
Em nosso país, não se investe de forma eficiente para o desenvolvimento do hábito de
leitura que deve ser criado desde a infância. As crianças das classes privilegiadas que têm
contatos com jornais, revistas e outras fontes de informações têm maiores possibilidades de
tornarem-se bons leitores e, consequentemente terão mais facilidade na realização das atividades propostas pelos professores em sala de aula.
A escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala de aula seja um
espaço onde cada aluno tenha acesso às diversas fontes de leitura de diferentes gêneros e
tipos textuais. Assim, o desenvolvimento dos alunos será progressivo e autônomo (BRANDÃO;
MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
Torna-se fundamental a intervenção da instituição educacional para que esse processo
ocorra, assim como a participação da família na permissão, no incentivo e no desenvolvimento
do hábito da leitura. Nessa dinâmica, um dos grandes desafios é resgatar o gosto das crianças
pelos procedimentos de ouvir e contar histórias, afinal outros fatores concorrem com essas
práticas na faixa etária da educação infantil.
Durante a trajetória profissional surgiram muitas inquietações e algumas delas movem
esta pesquisa. Dentre as mais inquietantes destacam-se: a deficiência de leitura que acarreta a
falta de competência linguística necessária ao desenvolvimento da expressão oral; o desenvolvimento de habilidades para além de decodificar textos, mas sim compreendê-lo; a percepção
da leitura como ferramenta fundamental que facilita o ensinar . . . .prender; o reconhecimento
de estratégias de leitura como estímulo ao desenvolvimento de hábitos que possam ampliar
perspectivas de letramento (BRANDÃO; MICHELETTI APUD CHIAPPINI, 1998, p.18).
Vários fatores vêm contribuindo para que essa decadência se acentue a cada ano. Um dos
fatores que se acredita ser muito grave . . . .alta de conhecimento prévio que assola os alunos,
principalmente aqueles que fazem parte de estabelecimentos de ensino público.
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De um modo geral, eles não têm acesso a leituras diversificadas, tornando restrita a sua
capacidade de compreender e associar os resultados ao seu crescimento intelectual porque a
escola na maioria das vezes não trabalha a oralidade como deveria.
Isso é preocupante uma vez que . . . .scola o local propício para o desenvolvimento das
várias competências do indivíduo, inclusive a linguística oral, conforme nos assegura teóricos
como Luft e Cagliari; o primeiro afirma que: “[...] a escola devia cuidar primariamente da fala
dos alunos, único meio de comunicação que a imensa maioria deles terá pela vida toda” (LUFT,
1985, p.72). . . . .egundo nos diz:
O objetivo mais geral do ensino de português para todas as séries da escola é mostrar
como funciona a linguagem humana e, de modo particular, o português; quais os usos que tem,
e como os alunos devem fazer para entenderem ao máximo, ou abrangendo metas específicas,
esses usos na sua modalidade escrita e oral, em diferentes situações de vida.
Em outras palavras o professor de português deve ensinar aos alunos, o que é uma língua,
quais as suas propriedades e usos que ela realmente tem, qual . . . .omportamento da sociedade
e dos indivíduos com relação aos usos linguísticos, nas mais variadas situações de suas vidas
(CAGLIARI, 1994, p.28).
A contação de histórias é um ato de inovação, pois nela estão envolvidos inúmeros conhecimentos e muitas informações que percorrem o universo infantil. Sabe-se que a leitura é
um dos elementos fundamentais para aquisição do conhecimento . . . .iteratura é uma arte que,
como tal, requer a busca de relações de aprendizagem e vivências que se estabeleçam de
modo interativo, para que os alunos alcancem sua formação integral . . . .onsciência de si e do
outro, em um processo de harmonia dinâmica.
Neste cenário, a criança vivencie momentos ricos e dinâmicos, nos quais interage e aprende com os seus pares, desenvolvendo sua comunicação e outras habilidades de expressão. A
arte de contar histórias migra entre vários ambientes, por isso é importante que essa prática não
se desgaste e continue surtindo efeitos positivos no desenvolvimento das crianças.
Sabe-se que a leitura . . . .scrita fazem parte do mundo desde os primórdios da humanidade, estão sempre presente no meio social, distribuídas em diversos ambientes, apresentando
diversidade em torno dos aspectos culturais.
Aos poucos, o analfabetismo vem sendo superado . . . .ociedade torna-se cada vez mais
centrada na leitura. Uma nova realidade evidencia-se: não basta aprender a ler . . . .screver, é
preciso incorporar a prática da leitura e da escrita para envolverem-se nas práticas sociais que
delas dependem, como a leitura de livros, revistas, jornais, etc. É nesta busca contínua do aprendizado da leitura e do desenvolvimento da escrita que o indivíduo pode adaptar-se socialmente.
A leitura é fundamental para o processo de aprendizagem do aluno e traz como contribuição a inserção social do indivíduo. Sendo a leitura um dos elementos importantes do imaginário
é necessário que esta seja vista como uma atividade prazerosa e não como uma atividade dolorosa. Segundo Zilberman, é preciso que a sala de aula se torne “um espaço privilegiado para
o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um importante setor para intercâmbio da
cultura literária” (ZILBERMAN, 2003, p.16).
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA
EDUCAÇÃO
Segundo fontes bibliográficas, a arte de
contar histórias está presente na sociedade
há muito tempo. A oralidade é um mecanismo
antigo de propagação cultural. Por meio dela
expressamos sentimentos, conhecimentos e
experiências (LAJOLO, 1993).
A atividade colabora com a reformulação do espaço de sala de aula, incentiva a
criatividade . . . .anifestação de diversas formas de expressão. É uma prática pedagógica que colabora para o desenvolvimento da
escrita e da oralidade, além de desenvolver
a percepção de representações simbólicas
(LAJOLO, 1993.)
A contação de histórias para crianças é,
com certeza, uma das primeiras maneiras de
transmitir conhecimento e estimular a imaginação dos alunos. Por essa razão, a prática
de contar histórias pode, e deve ser usada
nas escolas, principalmente no segmento da
educação infantil (LAJOLO, 1993).
Ao ouvir ou ler uma história a criança
pode fazer associações das suas próprias
vivências. O processo de identificação com
as situações presentes nas histórias faz com
que a criança desenvolva meios de lidar com
suas dificuldades, sentimentos e emoções. A
leitura é algo enriquecedor na formação do
indivíduo. Além de ampliar o vocabulário e
os campos de conhecimento, a leitura é um
grande exercício para a imaginação. Ao ouvir
uma história com atenção a mente humana
tende a projetar no campo da imaginação o
enredo da mesma. O mesmo acontece com
a leitura (CANDIDO, 2004.)
A contação de histórias está sempre
aberta para o compartilhamento de opiniões
e vivências de cada um. E, nesse sentido, ela
invoca as formas individuais de expressão e
observação do mundo. Além de conduzir a
leitura, o professor pode incentivar a partici-

pação dos alunos, com a leitura interpretativa
e desenvolvimento de expressões diversas. O
uso de recursos dramáticos e cenográficos
pode dar ainda mais liberdade para que a
história esteja por toda a sala de aula e para
que os alunos embarquem na narrativa (CANDIDO, 2004).
O contato com a literatura pode oferecer às crianças, desde a mais tenra idade, o
material simbólico inicial para que possam ir
descobrindo não apenas quem elas são, mas
também quem elas querem e podem ser.
Segundo Dominique Rateau Apud Abramovich, (2003),
Acreditamos que os livros destinados às
crianças, e que também encantam as pessoas de qualquer idade, são, sobretudo,
experiências de olhar. De um olhar múltiplo, pois se vêem com os olhos do autor
e do olhar do leitor, ambos enxergando o
mundo e os personagens de modo diferente, conforme percebem esse mundo
[...]” (ABRAMOVICH, 2003, p. 33).

Neste sentido, se as crianças entram em
contato com a produção literária infantil, através dos livros, então estes devem atender aos
diferentes estágios de amadurecimento boi
psíquicos emocionais e intelectuais . . . .ível
de conhecimento do mecanismo da leitura de
seu destinatário, o leitor infantil.
A leitura, segundo Martins (1994, p.
40) compreende três níveis básicos: sensorial, emocional e racional. A leitura sensorial
começa muito cedo e nos acompanha por
toda a vida. A visão, o tato, a audição, o olfato . . . .osto podem ser apontados como o
referencial mais elementar do ato de ler pode
tomar como exemplo as primeiras relações
da criança com o mundo.
É preciso ter na literatura um suporte no
desenvolvimento de atividades que atendam
as necessidades e interesses das crianças,
pois antes mesmo de ler e escrever, como diz
Cademartori (1994) “a criança vê o mundo e
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ouve a língua”.
A linguagem escrita é constituída por
um sistema de signos que designam os sons
e as palavras da linguagem falada, os quais,
por sua vez, são signos das relações e entidades reais (VYGOTSKY, 1984 p. 120). É
importante na Educação Infantil a valorização
da literatura, do quanto ouvir e contar histórias são necessário, sendo um ambiente que
possibilita a partilha de experiências . . . .propriação da linguagem escrita de forma contextualizada, ou seja, não é algo imposto e
mecânico, como ocorre muitas vezes com as
atividades “xerocadas”, ou atividades de preenchimento de letras com “bolinhas de papel
crepom”, “feijão”, etc.; como nos deparamos
ao longo do processo.
Parece claro que o domínio de tal sistema complexo de signos não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e
externa; ao invés disso, esse domínio . . . .ulminar, na criança, de um longo processo de
desenvolvimento de funções comportamentais complexas (VYGOTSKY, 1984 p. 120).
Sendo assim, é preciso agir urgentemente na escola rompendo com uma concepção de linguagem como “meio de”, como
instrumento vazio, passando a entendê-la e
exercê-la como expressão viva de experiências vividas no passado e no presente. Vivemos numa sociedade em que a escrita se
tornou um veículo privilegiado de informações
e valores, sendo inevitável o contato das pessoas com seus vários usos.
Mesmo os educandos que nunca passaram pela escola têm conhecimento sobre a
escrita. Cotidianamente, essas pessoas convivem com letreiros, outdoors, faixas, jornais,
revistas, televisão, rótulos, etc. Isto significa
dizer que elas vivenciam a leitura . . . .scrita
intensamente. Por isso, já são leitores, antes
mesmo de serem alfabetizadas (CAGLIARI,
1994).

“A leitura . . . .xtensão da escola na vida
das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida terá de ser conseguido através da
leitura fora da escola.” (CAGLIARI, 1994, p.
148). Ela é um processo de interação entre
o leitor . . . .exto, onde inicialmente são utilizados os conhecimentos prévios de quem
lê. Saber ler é essencial para que o indivíduo
conviva de forma harmoniosa na sociedade
em que vive e para melhor compreensão do
mundo com uma visão mais crítica acerca do
mesmo.
Para que a leitura não implique apenas
numa atividade mecânica, deve ser motivada pela escola e compreendida pelos alunos
como fonte de prazer. Sendo assim, eles terão estímulos para desenvolver o hábito de
leitura até mesmo fora da escola. "A leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra
. . . .eitura desta implica a continuidade da
leitura daquele” (FREIRE, 2003, p. 20).

A LITERATURA INFANTIL NO ÂMBITO
ESCOLAR
Nos primórdios da literatura infantil, a
oralidade teve grande importância no contexto de criação da literatura infantil brasileira,
sendo influenciada por segmentos culturais
provenientes de outras nações. Sabe-se que
existem muitas obras compostas por referenciais relevantes para o aperfeiçoamento da
imaginação infantil e, nessa perspectiva, elas
ajudam as crianças a resolverem alguns dos
seus dilemas pessoais, da mesma forma em
que estimulam a capacidade de pensar criativamente (CEREJA, 2005).
A cultura literária de um povo é marcada
pelos gêneros que circulam e se propagam
no decorrer do tempo. Os homens primitivos
compunham seus cânticos, lendas e as transmitiam de memória em memória e de boca
em boca, como forma de se manter viva a
tradição de seus povos. As exibições públicas
com traços orais eram tradicionalmente repetidas e ouvidas com encanto e convicção,
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principalmente pelas crianças que possuíam
a seu favor o imaginário, tornando-a um ser
diferente do adulto e com mentalidade lúdica
(BRASIL, 1998).
A literatura estrangeira desencadeou o
interesse popular, principalmente na Europa,
onde grandes nomes se tornaram marcos
para outras gerações. O francês Charles Perrault foi um dos precursores da literatura infantil e seus contos tinham um enfoque voltado
às classes sociais mais abastadas. Tratava
com certa ironia as superstições do povo e
mantinha afastamento social dessa classe
(BRASIL, 1998).
O avanço literário foi se expandindo e
os contos de fadas apresentavam características que preservavam as concepções da
sociedade vigente. A transmissão oral passou a dar origem a novas histórias criadas
por outros autores que se consagraram como
parte da literatura clássica dessas narrativas
(BRASIL, 1998).
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
É no espaço escolar que a literatura facilita o conhecimento e proporciona o acesso
ao bem cultural, o sujeito leitor estabelece
trocas ao interagir com os textos posicionando-se perante a leitura com os personagens,
diálogos, cenários, entre outros, através da
construção de significados pela interação.
O texto literário precisa ser objeto de estudo no cotidiano da escola e assim as aulas
de Língua Portuguesa terão como foco textos
e práticas de leitura, pois . . . .artir dos textos
literários que podemos educar os sentimentos dos nossos alunos e favorecer para que
estes entendam as relações que permeiam a
sociedade na qual se inserem.
O livro tem um papel de transformar as
ideias e práticas, por isso ter o hábito de ler
as obras literárias na escola faz com que professores e alunos tenham uma relação com
os livros numa postura crítica perante a reali-

dade, deixando os padrões tradicionais.
Quando uma pessoa lê, ela organiza
em sua mente a estrutura linguística do que
vai dizer em voz alta, assim como também,
realiza reflexões sobre o que já conhece do
fato lido. Ao se expor verbalmente, materializa e produz sua leitura que supera o simples fato de decodificar, engloba decifração
e compreensão simultaneamente. Eis por que
considerar o sujeito aprendiz com sua gama
de experiências externas à escola fortalece o
processo de aprendizagem de forma consistente.
A leitura de textos literários é de fundamental importância para a formação de leitores, sendo assim, a escola deverá ter objetivos
claros para dar essa capacidade e apresentar
estratégias metodológicas de acordo com a
realidade sociocultural de seus alunos.
O professor deve usar de textos literários para aprofundar os alunos na competência leitora, trabalhando a consciência crítica
. . . .mpliação dos textos culturalmente significativos.
O Instituto Nacional do Livro fundado
em 1937, por meio de convênios, começa a
editar expressivos números de obras infantis
e juvenis e nessa época autoridades educacionais, professores e editores começam a
preocupar-se com os investimentos na produção de textos voltados para a população
escolar, em razão do baixo índice de leitura.
Mas é por meio da LBD - Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 5692/71),
ao decretar o ensino da língua nacional por
meio de textos literários, que as obras destinadas ao leitor infantil expandiram-se e ocorreu
um aumento dos escritores e das editoras interessados na publicação desse tipo de produção cultural. Segundo Lajolo (2002, p.72):
Outra forma de adequação a esse mercado ávido, porém desabituado da leitura foi
à inclusão, em livros dirigidos à escola, de ins31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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truções e sugestões didáticas: fichas de leitura, questionários e roteiro de compreensão
de texto marcam o destino escolar de grande parte dos livros infanto-juvenis, a partir de
então lançados, quando também se tornam
comuns as visitas de autores a escolas, onde
discutem sua obra com os alunos (LAJOLO,
2002, p. 72).
A Monteiro Lobato coube à fortuna de
ser, na área da Literatura Infantil e Juvenil, o
divisor de águas que separa o Brasil de ontem
. . . .e hoje. Fazendo a herança do passado
imergir no presente, Lobato encontrou o caminho criador que a Literatura Infantil estava
necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções estereotipadas e abre as portas para
as novas ideias e formas que o nosso século
exigia (COELHO, 1998, p. 165).
Monteiro Lobato investe progressivamente na literatura infanto-juvenil, tanto da forma
empresarial fundando editoras, como também
escrevendo livros. Para Monteiro Lobato, o contato da criança com o texto literário, desde os
mais novos, desperta a imaginação e cativa-a
para a experiência da leitura, como também,
a introdução da criança pequena no mundo
literário, possibilita que ela tenha mais facilidade em adquirir interesse pelos livros (LAJOLO,
2002).
O educando precisa aprender a perceber que há muitas maneiras de ver o mundo, a
conhecer-se, ver suas próprias características
sem ignorar o que é considerado bom ou mau;
precisa acertar-se como é (sua aparência, seu
modo de agir e pensar); aprender a conviver
melhor com o outro . . . .er paciência consigo
mesmo; dar-se um tempo e, mais que tudo,
perceber os progressos que faz diariamente;
precisa aprender a enfrentar os medos e as
dificuldades; perceber todo o seu valor; respeitar-se pelo que pode ou não pode pensar
e fazer (CAGLIARI, 1994).
A leitura pode ajudar a reelaborar perdas, ressignificar e reinterpretar o próprio mundo. Muitas obras literárias resgatam aspectos

históricos, outras discutem ética, cidadania
. . . .ecessidade de harmonização do homem
com o meio ambiente. Muitas são carregadas
de pensamentos filosóficos que permitem reflexão crítica e conscientização, um repensar nos
valores de vida. E há ainda as que podem servir de alavanca para textos mais complexos, o
que permite comparações e análises em suas
diferenças e similaridades (CAGLIARI, 1994).
Ao selecionar as obras/textos que serão trabalhados com as crianças, o professor
deve considerar a faixa etária e classe social
a qual a criança pertence, que necessita de
uma linguagem adequada: “Uma criança não
lê como um adulto. Sendo de um meio social
pobre não lê do mesmo jeito que uma criança de um meio social rico; nenhuma delas
provavelmente lerá da mesma maneira que a
professora. [...] Cada uma lê a seu modo. E
isso não é mau, mas . . . .ue deve acontecer,
. . . .scola deve respeitar a leitura de cada um”
(CAGLIARI 1994, p.151).
A escola deverá possibilitar que o sujeito tenha o direito à palavra, que seja reconhecido como legítimo e que essa palavra
se encontre no discurso do outro. Trata-se de
instaurar um espaço de reflexão em que seja
possibilitado o contato efetivo de diferentes
opiniões, onde a divergência seja explicitada
. . . .onflito possa emergir; um espaço em que
o diferente não seja nem melhor, nem pior,
mas apenas diferente (CAGLIARI 1994).
Através da leitura, a criança também
desenvolve todo um potencial crítico. A partir
daí ela pode pensar, duvidar, sem perguntar,
questionar... Pode se sentir inquieta, cutucada, querendo saber mais e melhor ou percebendo que se pode mudar de opinião. Assim,
a leitura deve fazer parte da rotina escolar,
sendo sistematizada e não apenas sendo realizada de forma esporádica. Uma rotina bem
definida na vida escolar das crianças contribui para facilitar a assimilação de conteúdos
por eles estudados. Ao ser trabalhada no cotidiano da escola, a leitura despertará o gosto
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por ler (ABRAMOVICH, 1997).
Com atividades planejadas promovendo experiências significativas de aprendizagem da língua, a escola assim, trará uma
grande contribuição para o desenvolvimento
gradativo das capacidades linguísticas do aluno como falar, escutar, ler e escrever. Silva
(1986, p. 19-20) numa Conferência intitulada
“Leitura e Conscientização” apresentada no I
Encontro Interdisciplinar de Leitura, promovido pela Universidade Estadual de Londrina,
no período de 28 de abril a 1º de maio de
1984, afirma que:
A leitura é um importante instrumento
para a libertação do povo brasileiro e para
o processo de reconstrução da nossa sociedade. Sendo um mecanismo específico de
conscientização, a leitura se constitui numa
forma de encontro entre o homem . . . .ealidade sócio cultural, cujo resultado é um situar-se
constante frente aos dados dessa realidade,
expressos e interpretados através da linguagem (SILVA, 1986, p. 19-20).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade brasileira se caracteriza pela multiplicidade de linguagens. Tanto o livro
quanto os recursos audiovisuais são indispensáveis para mostrar que ler e escrever são
atividades prazerosas e poderão despertar a criatividade . . . .enso crítico dos leitores, pois
mostram que a imagem . . . .alavra são instrumentos essenciais de comunicação.
Ao ler, colocamos em prática todo o sistema de valores, crenças, costumes e diferenças
que se refletem no texto e que necessitam ser trabalhadas e por fim assimilados, fazendo
produções textuais em várias modalidades. Com a atividade de leitura espera-se que o repertório linguístico dos alunos seja ampliado através de comentários construtivos e intensifique
o prazer de praticar novas leituras para enriquecer o próprio repertório.
O docente possibilitará o contato com a diversidade de textos e estratégias de leitura
existentes que propiciam um ambiente favorável para o envolvimento dos alunos. Assim, estará despertando o interesse pela leitura, induzindo-os à reflexão e sua importância para a
compreensão das diferentes linguagens que devem ser utilizadas em todas as disciplinas e
não somente em Língua Portuguesa.
O hábito da leitura se constrói com a permanência de atividades literárias na vida das
crianças. A arte de contar histórias vem de encontro a esse universo cultural, que amplia o
imaginário infantil das crianças, estimula a criatividade e produz significados para a compreensão do mundo.
A literatura envolve a formação dos leitores-fruidores, categoria definida nos seguintes
termos:
Para que a função utilitária da literatura . . . .a arte em geral – possa dar lugar à sua
dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar
na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às
suas demandas e de firmar pactos de leitura (BNCC, Linguagens, Língua Portuguesa, Ensino
Fundamental, p 138). Dado o exposto, concluo a literatura como importante instrumento de
ensino aprendizagem, destacando a evolução dos alunos nesse processo.
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TRABALHANDO O APRENDIZADO DE AUTISTAS E OUTRAS
NECESSIDADES ESPECIAIS
RESUMO: Este artigo objetivou assinalar os pontos essenciais sobre A Arte na Educação Especial.
Grande parte das práticas pedagógicas em Educação Especial restringe-se ao desenvolvimento
perceptivo motor é focalizar o trabalho do educador como agente transformador e para isso, deve
ter competência e habilitação específicas. Contudo o trabalho com crianças especiais, citando
especificamente os autistas, tem sido pouco explorado na sociedade e carece de informações
para o auxílio dos professores em âmbito escolar. Tendo em vista tais aspectos, o enfoque
principal deste artigo é proporcionar informações claras e objetivas. Mediante os resultados,
observa-se que a maioria dos professores não possui conhecimento suficiente e adequado para
lidar com autistas. Também nos parece claro que é de competência do professor e dos órgãos
responsáveis pela educação a busca . . . .ferta por cursos de formação continuada.
Palavras-chave: Artes; Educação Especial; Linguagem; Autismo.
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INTRODUÇÃO

E

ste tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte como
processo de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no universo lúdico,
até onde esse contexto influencia o desenvolvimento psicomotor do aluno.

Por fim, iremos identificar a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno na educação, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente,
como agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas
especificidades.
A arte está presente em todas as culturas da história da humanidade por meio da pintura,
da escultura, da música e da dança, representando uma via de acesso ao mundo.
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O APRENDIZADO DO AUTISTA
O artigo desenvolvido foi de natureza
qualitativa, utilizando a observação e desenvolvimento de bibliografias por autores com
estudos focados em autistas e diagnósticos
precoces que predominam o comportamento
desses indivíduos.
A partir dessa perspectiva, buscou-se
entendimento de características que definem
a síndrome específica “autismo”; como educar um autista e as maiores dificuldades.
A elaboração foi feita principalmente
por livros, artigos científicos que se buscou
a interação social de alunos no cotidiano escolar, focalizando a investigação nas práticas
pedagógicas utilizadas, ou seja, houve uma
investigação detalhada ao ambiente, sujeito e
situações peculiares.
Para se educar um autista é preciso inseri-lo na escola, que . . . .rimeiro passo para
que aconteça esta integração, sendo possível
a aquisição de conceitos importantes para o
percurso da vida. . . . .scola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também
afetivo dessas crianças autistas, fazendo-as
conhecer a realidade e proporcionando um
saber da humanidade e das relações que a
cercam.
Apesar das limitações, essas crianças
têm suas capacidades. O que fazer para desenvolvê-las? Depende de suas habilidades e
das oportunidades que lhe forem oferecidas,
Se as atividades com os alunos autista
visam à sua independência, trabalhar a
comunicação . . . .inguagem expressiva e
receptiva possibilita sua autoria nas ações,
facilitando, também, os processos pedagógicos de ensino e aprendizagem. Atividades que estimulem elaboração cognitivas
na área da comunicação, unindo a ação
sensitiva- tão comum no autismo- como
interesses afetivos, possibilitam o aperfeiçoamento das suas habilidades e sua
inserção social (CUNHA, 2011, p.78-79).

De acordo com CUNHA (2011):
O autista necessitará adquirir: Compreensão da linguagem para a sua utilização;
habilidades de letramento; habilidades com
diferentes meios de comunicação, capacidade para superar a frustração . . . .rritabilidade
de que podem advir das dificuldades de comunicação.
Segundo especialistas, entre a faixa etária dos seis aos doze anos, . . . .eríodo mais
tranquilo na vida de um autista, pois os momentos de raiva e ataques violentos já passaram e frustrações hormonais da adolescência
ainda virá, é nesse período, que aprendem a
interagir socialmente.
De acordo com Kant (1999), são duas
as formas de conhecimento . . . .ntendimento
. . . .ensibilidade, tem como objetivo sintetizar
em conceitos as intuições da sensibilidade
. . . .apacidade, de produzir conceitos e, pela
sensibilidade, são intuídos os objetos que, de
acordo com as percepções dos sentidos, são
representados no tempo e no espaço.
O tempo . . . .spaço são modos de sentir que estruturam as percepções ou intuições,
elementos do conhecimento que dão origem
à experiência sensível:
Trabalhos artísticos estimulam o foco de
atenção de qualquer aprendente, pois demandam proficuamente a concentração,
servindo como intervenção psicopedagógica. Na pintura, no desenho ou nas
atividades com massa, os canais da sensibilidade são os melhores receptores da
aprendizagem. Por eles, de forma lúdica,
podem ser alcançados resultados motores e cognitivos essenciais à educação
do indivíduo. São instrumentalizados de
propostas educacionais e de relações afetivas com o saber (CUNHA, 2011, p. 84).

Barbosa (1991, p. 36-37) diz que esta
proposta "[...] do ensino das artes corresponde às quatro mais importantes coisas que as
pessoas fazem com a arte. Elas a produzem,
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elas a veem, elas procuram entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem
julgamento acerca de sua qualidade”.
Portanto, a partir dos dados levantados
e por meio das referências sugerimos como
prática pedagógica de atividades no Ensino
de Arte, aos estudantes com diagnóstico ou
pautas de autismo. Dessa maneira, haverá
conciliação de temas direcionados para o
entendimento . . . .imbologia das expressões
afetivas, da imagem pessoal e do mundo ao
redor para a interação dos alunos com autismo.
Esse processo deve partir da observação de cada aluno, em virtude das suas
particularidades. Portanto, procuramos demonstrar que as práticas sempre nos levam
a resultados . . . .aminhos diferentes, onde o
olhar . . . .nteresse deles é que vai nos direcionar para o desenvolvimento da atividade.
Normalmente o ambiente escolar . . . .rimeiro ambiente que uma criança começa a
frequentar, seja ela autista ou não. É importante salientar que, para educar um autista é
preciso também promover integração social,
Muitas vezes, o autismo traz a carga do
isolamento social, da dor familiar e da exclusão escolar. É normal que os pais se
preocupem, porque há relevantes alterações no meio familiar e, nem sempre, é
possível encontrar maneiras adequadas
para lidar com as situações decorrentes.
É primordial o entendimento da escola
a respeito dos impactos que o espectro
autístico produz na vida em família, que
requer cuidados ininterruptos, atenção
constante, atendimento especializado e
muitos gastos financeiros (CUNHA, 2011,
p. 87-88).

De acordo com CUNHA (2011, p. 90)
“Para a escola realizar uma educação adequada, deverá, não incluir o educando no
meio escolar, incluir também a sua família
nos espaços de atenção e atuação psicopedagógica”.

É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também afetivo dessas crianças autistas. É necessário, apontar
um método que possa atender e contribuir
para o bom desenvolvimento de um autista,
por se tratar de um método bastante usado no
tratamento dos autistas, optou-se por explicar
as características particulares do TEACCH.
Este método – originou-se em 1966 na
Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, tem como princípio associar
técnicas comportamentais que devem ser trabalhadas. É preciso que seja acompanhada
pelo professor ou pelo profissional que atua
na área (ORRÚ, 2011).
Ele nos mostra as suas diferenças, necessidades, atividades e rotinas e estas devem ser analisadas de acordo com a especificidade de cada um. Segundo ORRÚ (2011):
O método TEACCH utiliza estímulos visuais e audiocine tésico-visuais para produzir comunicação. As atividades são programadas individualmente e mediadas
por um profissional. Nas salas de aula,
em geral, costumam estar no máximo cinco alunos com a síndrome. A metodologia
de ensino se dá a partir da condução das
mãos do aluno que faz uso dos símbolos, em um contínuo direcionamento de
sua ação até que se encontre em condições (ou se mostre capaz) de realizar a
atividade proposta sozinho, porém, com
o uso de recurso visual (ORRÚ, 2011, p.
51- 52).

Este método tem como objetivos principais: promover adaptações dos autistas de se
desenvolverem ativamente no meio em que
vivem; proporcionando adequado não só ao
autista, mas também a família do autista e
aqueles que vivem com eles; além de fornecer informações para que o maior número de
pessoas conheça o autismo e suas manifestações.

DEFICIÊNCIAS
A deficiência é um conceito complexo
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que, além de reconhecer o corpo com lesão,
denuncia a estrutura social que aparta do
convívio social a pessoa deficiente,
Promover uma educação inclusiva não é
privar o indivíduo do direito de ser avaliado, de ser contemplado e analisado em
seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar de modo inclusivo é manter certos princípios de padrão universal, pois
as pessoas com necessidades especiais
têm o direito de serem avaliadas em suas
potencialidades, de serem enxergadas
como sujeitas capazes de superar expectativas. É permitir que todos tenham a
oportunidade de demonstrar resultados,
competências e conhecimentos, equalizando e disseminando uma educação de
qualidade para todos (CUNHA, 2015, p
85).

DEFICIÊNCIA FÍSICA
No Decreto nª 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encontramos o conceito de
deficiência e de deficiência física, conforme
segue:
Art. 3: - Para os efeitos deste Decreto,
considera-se:
I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser
humano;
Art. 4: - Deficiência Física – alteração
completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

O comprometimento da função física
acontecerá quando existir a falta de um membro (amputação), sua má-formação ou deformação (alterações que acometem o sistema
muscular e esquelético) (BRASIL, 2007).
A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que
compreende o sistema Osteoarticular, o
Sistema Muscular . . . .istema Nervoso.
As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou
em conjunto, podem produzir grande limitações físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais
afetados . . . .ipo de lesão ocorrida (BRASIL, 2006, p. 28).

Na visão do autor a inclusão no ensino
regular deve se dar da seguinte forma:
Promover uma educação inclusiva não é
privar o indivíduo do direito de ser avaliado, de ser contemplado e analisado em
seu crescimento e desenvolvimento. Trabalhar de modo inclusivo é manter certos princípios de padrão universal, pois
as pessoas com necessidades especiais
têm o direito de serem avaliadas em suas
potencialidades, de serem enxergadas
como sujeitos capazes de superar expectativas. É permitir que todos tenham a
oportunidade de demonstrar resultados,
competências e conhecimentos, equalizando e disseminando uma educação de
qualidade para todos (CUNHA, 2015, p.
85).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Segundo a Associação Americana de
Deficiência Mental (AAMD, 1994), a Deficiência Intelectual é um déficit intelectual no
comportamento adaptativo anterior aos 18
anos de idade (BRASIL, 2007). Diariamente
o deficiente intelectual tem dificuldades em
desenvolver suas atividades no ambiente social e cultural no meio em que vive (BRASIL,
2007).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL &
DEFICIÊNCIA MENTAL
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Na Deficiência Intelectual a pessoa indica um atraso em seu desenvolvimento, dificuldades para aprender, realizar tarefas diárias
e de interagir com o meio onde vive. Ou seja,
existe um comprometimento cognitivo que
acontece antes dos 18 anos, este prejudica
suas habilidades adaptativas.
A doença mental engloba uma série de
condições que causam alterações de humor
e comportamento que podem afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas
alterações acontecem na mente da pessoa e
causam uma alteração na sua percepção da
realidade. Em suma, trata-se de uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um
profissional da área, com uso de medicamentos específicos para cada situação (BRASIL,
2007).

ATENDIMENTO A DEFICIENTES
VISUAIS
A cegueira é uma alteração grave que
afeta as funções elementares da visão, causando a incapacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento.
Pode ocorrer desde o nascimento (cegueira
congênita), ou posteriormente adquirida em
decorrência de causas orgânicas ou acidentais. Em alguns casos, a cegueira pode associar-se à perda da audição (surdo cegueira)
ou a outras deficiências (BRASIL, 2007).
O Instituto Benjamin Constant, sobre o
qual anteriormente foram dadas algumas informações, em 1942 editou em braile a Revista Brasileira para Cegos, a primeira do gênero
em nosso país. Instalou-se em 1943 uma imprensa braille para servir principalmente aos
alunos do Instituto. Posteriormente a portaria
ministerial de número 504, datada em 17 de
setembro de 1949, passou a distribuir gratuitamente livros em braile às pessoas cegas
que solicitassem (BRASIL, 2007).
Em 1946, a portaria ministerial de número 385, datada em 8 de junho, equiparou

o curso ginasial mantido pelo Instituto Benjamin Constant ao ginásio de ensino regular,
dando assim início ao ensino integrado para
cegos. Em 1947 o Instituto, juntamente com a
Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro,
realizou o primeiro curso de Especialização
de Professores na Didática de Cegos. No período de 1951 a 1973, a parceria passou a
oferecer o curso de formação em convênio
com o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos-INEP (BRASIL, 2007).

INSTITUTO DE CEGOS PADRE CHICO
O Instituto de Cegos Padre Chico se
trata de uma escola residencial que atende
crianças deficientes visuais em idade escolar.
Fundada em 27 de maio de 1928, na Cidade
de São Paulo, recebeu o nome como forma
de homenagem ao Monsenhor Francisco de
Paula Rodrigues (BRASIL, 2007).
Com a participação do Governo do
Estado de São Paulo, em 1930, as primeiras atividades dos alunos ocorreram com o
professor cego Mauro Montagnoli, aposentado pelo Instituto Benjamin Constant, do Rio
de Janeiro, entretanto o ensino do braille foi
iniciado com o professor Alfredo Chatagnier
(BRASIL, 2007).
O Instituto mantém uma escola de Ensino Fundamental, em modelo de internato,
semi-internato, externato, cursos de Artes Industriais, Educação para o Lar, Música, Orientação e Mobilidade, além de prestar serviços
de assistência médica, dentária e alimentar
(BRASIL, 2007).
No dia 11 de março de 1946, instalou-se em São Paulo uma importante instituição,
a saber, a Fundação para o Livro do Cego no
Brasil-FLCB. Criada com muito esforço por
Dorina de Gouvêa Nowill, professora de deficientes visuais, que ficará cega aos dezessete
anos de idade. Contando com o apoio das
autoridades públicas do Estado de São Paulo
e da comunidade em geral, a (FLCB) iniciou
com o intuito de produzir e distribuir livros
impressos em sistema de braille.
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As atividades logo foram ampliadas,
passaram a englobar educação, bem-estar
social de pessoas cegas ou portadoras de
visão subnormal. Conforme organizados os
estatutos a FLCB tinha característica de organização particular, sem fins lucrativos e de
abrangência nacional (BRASIL, 2007).
Declarada como de utilidade pública
federal pelo decreto 40.269, datado em 15
de fevereiro de 1957, obteve sua declaração
como entidade de utilidade pública municipal
pelo decreto de número 4644, datado em 25
de março de 1960 e utilidade pública estadual pela lei 8059 de 13 de janeiro de 1967
(BRASIL, 2007).
Com a finalidade de integrar o deficiente visual na comunidade como pessoa auto
suficiente produtiva, o trabalho do Instituto
sempre foi financiado com recursos públicos
das esferas municipais, estaduais, federais e
de todo corpo da comunidade pelo Instituto
alcançado. Em 1990 a Fundação passa a ter
o nome de: Fundação Dorina Nowill para Cegos (BRASIL, 2007).

ATENDIMENTO PARA DEFICIENTES
AUDITIVOS
A deficiência auditiva traz limitações
para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando que a audição é essencial para a
aquisição da linguagem falada, vácuos nos
processos psicológicos de integração de experiências, afeta o equilíbrio . . . .apacidade
de desenvolvimento da pessoa.
A sociedade conhece bem pouco os
portadores de deficiência. Esse desconhecimento se reflete na ausência das estatísticas
brasileiras, as leis são implantadas de modo
lento e parcial, sendo ignoradas pela maior
parte da população. Desta forma os deficientes auditivos recorrem à legislação para obter
seus direitos de cidadão (BRASIL,2007):

INSTITUTO SANTA TEREZINHA
O Bispo Dom Francisco de Campos

Barreto fundou o Instituto Santa Terezinha em
15 de abril de 1929, na Cidade de Campinas-SP (BRASIL, 2007).
Sua fundação foi possível devido a duas
freiras brasileiras que foram ao Instituto de
Bourg-La-Reine, em Paris, França, com o propósito de se prepararem como professoras
especializadas no ensino de crianças surdas.
Após quatro anos de formação, as irmãs Suzana, Madalena e Maria da Cruz, voltaram a Campinas em companhia de duas
freiras francesas, as irmãs Saint Jean e Luiza
dos Anjos, dando início ao Instituto Santa Terezinha (BRASIL, 2007).
Em 18 de março de 1933, o Instituto
foi transferido para a Cidade de São Paulo.
Até 1970, o Instituto funcionou como internato para meninas portadoras de deficiência
auditiva, a partir desse ano deixou de ser um
internato feminino e passou para o regime
de internato, para meninos e meninas, dando assim início ao trabalho de integração de
alunos deficientes auditivos no ensino regular
(BRASIL, 2007).
O Instituto é mantido pela Congregação
das Irmãs da Nossa Senhora do Calvário. Reconhecido como Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal, mantém convênios com
órgãos federais, como a Legião Brasileira de
Assistência, (LBA), com órgãos estaduais e
municipais, como a CBM, entidade religiosa
alemã (BRASIL, 2007).

SÍNDROME DE DOWN
Para Cunha (2015), a síndrome de
Down é uma condição genética. É uma alteração cromossômica, tem esse nome por
causa de John Langdon Down, médico Britânico que descreveu a síndrome, em 1862.
Esta síndrome tem relação com a dificuldade
cognitiva . . . .esenvolvimento físico.
O desenvolvimento motor da criança
com SD mostra um atraso significativo, sendo
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que todos os marcos do desenvolvimento motor (sentar, ficar em pé, andar) ocorrerão mais
tarde, se comparado com a criança normal,
a presença na hipotonia muscular contribui
para esse atraso motor.

ses para explicação dos sintomas de TDAH
como fatores nutricionais, envenenamento
por chumbo e exposição pré-natal de drogas
ou álcool (DUPAUL; STONER, 2007, apud
CUNHA, 2015).

Para Gonzáles (2007, apud CUNHA,
2015), a síndrome tem relação com doenças
maternas, com problemas viróticos, falta de
vitamina etc. Pode ser que na família que tem
síndrome de Down, venha ter outros casos
posteriores. Os riscos aumentam quando os
pais têm mais idade.

Há informações que as pessoas que
têm TDAH, possuem alterações em neurotransmissores, substâncias que transmitem
as informações entre as células nervosas,
principalmente no controle da liberação de
dopamina e da noradrenalina. O TDAH não é
compreendido por suas dificuldades e estas
dificuldades nem sempre têm como causa o
desinteresse do indivíduo.

Ele ressalta que pessoas com síndrome
de Down têm alteração geral no sistema nervoso, este indivíduo tem um desenvolvimento mais lento. Esta síndrome faz com que o
desenvolvimento seja limitado, quando este
contraiu infecções, pode haver perdas auditivas, memória curta, com isso torna -se mais
lenta a aquisição da fala e na aprendizagem
da linguagem, com dificuldades gramaticais,
na articulação pronominal, nas concordâncias e nas diferenças, porém não consegue
desenvolver melhor resultado nos aspectos
funcionais e pragmáticos da língua. A aprendizagem para essas crianças depende da interação e estímulos.

TDAH
O transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, TDAH é um transtorno neurobiológico de causa genética, aparecendo
na infância e acompanhando o indivíduo por
toda a vida.
O TDAH apresenta-se de três formas:
combinada, predominantemente hiperativa/
impulsiva ou predominantemente desatenta.
O transtorno é influenciado pelos genes herdados e fatores ambientais podem incrementar os sintomas. Tem como déficit trazer a
atenção e permanência, regulando as emoções e ações.
Ao longo dos anos, muitas toxinas
ambientais têm sido envolvidas em hipóte-

TRANSTORNOS EMOCIONAIS
Este termo “transtorno” é utilizado para
descrever a incompatibilidade e entre os desafios enfrentados estão a convicção das habilidades que possui para enfrentá-los, alguns
transtornos são problemas não resolvidos na
infância que leva para vida adulta.
Wallon (2007, apud CUNHA, 2015),
observa que quando nossas emoções não
conseguem se transformar em ações mentais ou motora, acontecem efeitos desorganizadores em nosso ser. Podendo tornar-se
potencialmente em anárquicas, explosivas e
imprevisíveis.
Ele fala que o desequilíbrio emocional
influencia na organização do pensamento. Os
adultos têm dificuldades para controlar suas
emoções, mas para as crianças é muito mais
difícil. Alguns registros estão fixados em nossa memória, sem nos darmos conta que causam angústias e tristezas, e não percebemos
porque esse desconforto emocional, mas eles
estão causando transtornos e até doenças
físicas.

TRANSTORNO DE CONDUTA
Para Cunha (2015), o transtorno de
conduta é um dos principais motivos de encaminhamentos disciplinares do aluno. São
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crianças que têm dificuldades de aceitar regras e limites. Que estão sempre desafiando
a autoridade, como dos pais e professores e
são anti-sociais.
É diagnosticado principalmente na infância e na adolescência. Pesquisas indicam
que pais que são dependentes de bebidas
alcoólicas, possuem maior probabilidade de
terem filhos com o transtorno. Porém, outro
fator . . . .mbiente de convívio do indivíduo que
se reflete no espaço escolar.
Eles não têm comprometimento, não
se preocupam com os sentimentos, desejos,
. . . .em dos outros. Interpretam mal as intenções de terceiros, respondendo com agressões, intolerância, são durões e irritados. Os
acessos de raiva e temeridade estão sempre
associados.

DISLEXIA
Segundo Cunha (2015), a dislexia é
um transtorno e confundida como déficit de
atenção, problemas psicológicos ou mesmo
desinteresse. Suas características são as dificuldades dos indivíduos de decodificar símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender um
texto, reconhecer fonemas, exercer tarefas
relacionadas a coordenação motora e tem
como hábito trocar, inverter, omitir ou acrescentar letras ou palavras ao escrever.
De acordo com DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
IV), este diagnóstico é feito para saber se
essa incapacidade interfere no desempenho escolar ou até mesmo nas atividades da
vida diária que exigem habilidades de leitura.
Onde se caracteriza como um diagnóstico de
exclusão, é preciso verificar se há outro motivo para os sintomas (problemas emocionais,
auditivos, visuais etc).
O autor também explica que alunos disléxicos têm dificuldades de leitura e escrita,
porém possuem inteligência compatível ao
seu desenvolvimento. Eles possuem muitas

habilidades e, em alguns casos, são talentosos na arte, na música, no teatro etc. Há
indícios, que falam, da existência de fatores
hereditários com a probabilidade que ocorra
com outros membros da família.

DISPRAXIA
Dispraxia para Cunha (2015), é uma
disfunção motora neurológica, que impede
o cérebro de desempenhar os movimentos
corretamente, o que ocasiona a falta de coordenação motora, de percepção e equilíbrio,
sem a existência de lesão, mas sim, uma desorganização na coordenação motora.
Este diagnóstico segundo o autor deve
ser feito precocemente, para que a criança
não se prejudique na vida escolar, gerando
danos em sua autoestima. Estas crianças
apresentam incapacidade de ficarem quietas,
estão sempre balançando os pés ou ficam
batendo palmas, sujam-se muito ao comer e
esbarram frequentemente em objetos.
Segundo Farrell (2008, apud CUNHA,
2015), algumas crianças têm células nervosas do córtex cerebral, que possuem menos
interconexão reforçadas. Isso torna a capacidade do cérebro para processar as informações mais lentas, causando o comprometimento em seu desenvolvimento motor.
Esta criança tem dificuldade de responder e agir de modo apropriado ao receber as
instruções faladas. Ele sabe realizar atividades, porém, tem dificuldades de organizar os
movimentos e executá-los.

DISCALCULIA
Cunha (2015), explica que é um transtorno relacionado a identificação e classificação dos números, e também na execução
de cálculos mentais ou feitos no papel. Esta
dificuldade está relacionada especificamente,
a uma dificuldade na compreensão e aprendizado de matemática.
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Ela se manifesta com mais frequência
nas atividades escolares. Estudantes com discalculia não possuem compreensão intuitiva e
não entendem conceitos básicos numéricos
simples. A discalculia não prejudica a habilidade de leitura, mas influência no processamento lógico- matemático e afeta a percepção de tempo e espaço. Pode ser encontrado
em alunos com dislexia e TDAH.

DISGRAFIA
A Disgrafia é uma alteração da escrita, está
ligada a problemas de percepção motora. Caracteriza rigidez no traço, lentidão, pouca orientação
espacial no papel e escrita não uniforme.
São dois tipos segundo Sampaio (2009,
apud CUNHA, 2015):
1- Motora: o aluno lê e fala bem, porém
a dificuldade está na coordenação motora
fina para escrever letras, palavras e números.
2-Perceptiva: Este aluno tem dificuldades
para relacionar o sistema simbólico e as grafias que representam sons, palavras e frases.
DISORTOGRAFIA

Para Cunha (2015), está ligado ao atraso do domínio da linguagem. Este aluno confunde as letras e as sílabas, ou efetua troca
ortográficas, com isso faz inversões, aglutinações, omissões e desordem na estrutura das
orações em conteúdo que já foram trabalhadas em sala de aula. Isso pode acontecer
na alfabetização, mas se continuarem essas
dificuldades deve ser encaminhado ao especialista.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA
ENSINAR ARTES NA EDUCAÇÃO
ESPECIAL
Martins (2010), faz uma análise e aborda a relação profissional . . . .tividade produtiva do professor e qual resultado se espera
entre o que foi apreendido em sua formação
pedagógica . . . .ue é efetivado na prática.

Quando falamos em formação, focalizamos inicialmente a formação do indivíduo
que é sempre planejada e direcionada para
que sua prática profissional se concretize socialmente. Porém há uma contradição entre
o que deve ser realizado durante o processo
de assimilação do conteúdo . . . .ue realmente
se executa em sala de aula como explica o
seguinte autor:
Numa sociedade organizada, espera-se
que a educação, como prática institucionalizada, contribua para a integração dos
homens no tríplice universo das práticas
que tecem sua existência histórica relações econômicas; no universo da sociabilidade, âmbito das relações políticas; e
no universo da cultura simbólica, âmbito
da consciência pessoal, da subjetividade
e das relações intencionais (SEVERINO,
2002, p.11 apud MARTINS, 2010, p.14).

Há um dilema do trabalho educativo,
que se equilibra entre a humanização . . . .lienação que explica no tocante à formação
docente isso é letal, pois o produto do trabalho educativo deve ser a humanização dos
indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar,
demanda a mediação da própria humanidade
dos professores (MARTINS,2010).
A autora afirma que o objetivo central da
educação escolar, . . . .ransformação humana
em novas forças criadoras. Extrair do aluno a
sua capacidade máxima para que ele possa
transformar sua vida social e estender essa
transformação ao longo de sua vida social,
[...] o objetivo central da educação escolar reside na transformação das pessoas
em direção a um ideal humano superior,
na criação das forças vivas imprescindíveis à ação criadora, para que seja, de
fato, transformadora, tanto dos próprios
indivíduos quanto das condições objetivas que sustentam sua existência social.
Não estamos, portanto, nos referindo à
concepção liberal de humanização, para
que esse processo se efetive na centralidade do sujeito abstraído das circunstâncias concretas de sua existência. Trata-se,
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outrossim, de um processo dependente
da produção e reprodução em cada indivíduo particular das máximas capacidades
já conquistadas pelo gênero humano. Um
processo, portanto, absolutamente condicionado pelas apropriações do patrimônio
físico e simbólico produzido historicamente pelo trabalho dos homens, dos quais
os professores não podem estar alienados (MARTINS, 2010, p.15).

Ao longo do século XX, houve sucessivas reformas econômicas que foram norteando e estruturando os ideais pedagógicos, se
arrastando ao longo do tempo e influenciando
a prática docente . . . .ormação dos professores (MARTINS, 2010).
Dentre as renovações sociais surge na
área da educação o modelo da pedagogia
nova. Qual foi a contribuição dessa nova pedagogia para a formação dos nossos professores, é um questionamento que o sociólogo
Saviani (2007) nos traz no livro “História das
ideias pedagógicas no Brasil”.
O autor explica que entre 1932 e 1947,
a pedagogia nova . . . .edagogia tradicional,
se equilibraram e se mantiveram na educação
do país. A partir de 1960 a pedagogia nova
se torna predominante. Já no ano seguinte,
dá-se início ao seu processo de declínio:
Profundas mudanças sociais que se faziam presentes (a exemplo da industrialização/modernização do país, aceleração da urbanização e reivindicações
pela democratização da escola pública,
influências da “guerra fria” etc.) gestaram
os primeiros sinais de esgotamento do
ideário que fora aventado como ícone de
uma educação moderna, democrática e
humanista (MARTINS, 2010, p.17).

Entre os anos de 1960 e 1970, há um
predomínio do modelo de Taylor e Ford, cujo
objetivo era a produção em massa e adequação desses novos trabalhadores passa pela
educação, com as “teorias do capital humano”. Esse novo modelo de educação priorizava a formação técnica adequando o cidadão

ao novo modelo de produção.
Já no final do século XX, houve o crescimento da concepção da pedagogia produtivista, que entra em choque com as ideias da
pedagogia tecnicista surgindo desse embate
a “visão crítico reprodutivista”.
As ideias contra hegemônicas surgem
baseadas na concepção de uma “educação
popular”, bem como a pedagogia crítico social . . . .edagogia histórico-crítica. Todas elas
contribuíram para importantes debates no âmbito da educação e deram importante colaboração para os avanços na educação inseridos
na Constituição de 1986 (MARTINS, 2010).
Outras vertentes pedagógicas foram
surgindo segundo o autor, porém sempre
com um olhar mercantilista sobre a educação, frisando sempre máxima racionalização
e otimização dos recursos. Entre elas podemos destacar os mais conhecidos como:
Neoescolanovismo – “aprender a aprender”,
Neoconstrutivismo – “pedagogia das competências” aprendizagem individual, Neotecnicismo - “qualidade total” escola como empresa (MARTINS, 2010).
Para Figueiredo (2013), a formação
inicial e continuada de professores visando
a inclusão deve ser pensada primeiramente
na sua organização e instrumentalização de
ensino, bem como a gestão da classe e seus
princípios éticos, filosóficos e políticos, que
permitiram a esses professores a reflexão e
compreensão de seu verdadeiro papel e da
escola na formação dessa nova geração que
deverá responder às demandas profissionais.
A autora explica sobre a importância
da organização dos tempos e espaços de
aprendizagem no agrupamento de alunos e
no planejamento das atividades. Pensar na
sequência didática adaptada às reais necessidades dos seus alunos e na consolidação
da aprendizagem,
Nesta perspectiva de ensino, o professor
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situa-se como mediador, considerando
aspectos como: atenção às diferenças
dos alunos; variação de papéis que o
professor assume diferentes situações
de aprendizagem; organização dos alunos de forma que possibilite interações
em diferentes níveis, de acordo com os
propósitos educativos (grupo – classe,
grupos pequenos, grupos maiores, grupos fixos) (FIGUEIREDO, 2013, p.142).

Há a necessidade de reconsiderar nossas crenças e valores. Os professores continuam querendo controlar as situações em
sala de aula, não dando a liberdade para o
aluno e exercendo forte autoridade no sentido
de que o aluno precisa sempre olhar para
ela, sentar em fileiras e com seus materiais
pedagógicos sob sua supervisão.
Nesse aspecto o espaço . . . .onto primordial enfatizado pela autora, pois deve se
pensar em espaços preparados para todos
os níveis de desenvolvimento e idades apropriadas, que sejam organizados e ativos, que
documentem e ensinem. Pensar o espaço de
forma que todos os alunos tenham oportunidades de aprendizado e de socialização, e
ficando ao professor a responsabilidade de
substituir a sua pedagogia tradicional pela
pedagogia pensada na diversidade, . . . .ue
expõe a autora no seguinte trecho:
A escola, para se tornar inclusiva, deve
acolher todos seus alunos, independentemente de suas condições sociais, emocionais, físicas, intelectuais, linguísticas,
entre outras. Ela deve ter como princípio
básico desenvolver uma pedagogia capaz
de educar e incluir todos aqueles com
necessidades educacionais especiais e
também os que apresentam dificuldades
temporárias ou permanentes, pois a inclusão não se aplica apenas aos alunos
que apresentam algum tipo de deficiência
(FIGUEIREDO, 2013, p. 143).

Booth e Ainscow (2000, apud FIGUEIREDO, 2013), o percurso da inclusão irá ampliar e elaborar as competências e habilidades dos professores, e que as experiências

obtidas irão ajudar na sua formação continuada agregando valores e conhecimentos no
contexto social, de história de vida e contribuíram para uma prática mais acolhedora.
Não se pode exigir que todos os professores ajam da mesma forma, pois cada um
terá uma visão própria das práticas pedagógicas na inclusão. Portanto, os autores concluem que não se pode esperar na formação
dos professores o desenvolvimento de ritmos
e competências similares e que sua prática
pedagógica só será efetivamente inclusiva se
o espaço possibilitar sua atuação inclusiva
. . . .eflexão do seu próprio trabalho pedagógico.
Seguindo na mesma linha de raciocínio Santos (2013, apud MANTOAN, 2013),
ressalta que para que a escola e as práticas
docentes sejam condizentes com a inclusão
devem proporcionar o fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos, sala de aula com
eixo de aprendizagem para todos, articulação
da teoria e prática, trabalho interdisciplinar,
reorganização dos tempos e espaços e investimentos na infraestrutura material e pessoal,
bem como a revisão do processo de avaliação.
A formação continuada do professor
deve ser em serviço, pois, a aprendizagem é
permanente . . . .esafio da educação é contínuo. Segundo a autora, são realidades que
podem ou não acontecer nas escolas e dependem do nível de comprometimento com
a inclusão escolar.
O professor, dentro da perspectiva inclusiva e com uma escola de qualidade, não
deve duvidar da capacidade e das possibilidades de aprendizagem dos alunos e muito
menos prever quando esses alunos não irão
aprender. Ter um aluno deficiente em sala de
aula, não deve ser um empecilho, para que,
suas práticas pedagógicas, com relação ao
deficiente seja de menor qualidade ou em menor tempo.
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Dentro desse contexto, a autora explica
que ainda, não justifica um ensino à parte,
individualizado, com atividades que discriminam e que se dizem “adaptadas” às possibilidades de entendimento de alguns. A aprendizagem é sempre imprevisível, portanto, o
professor deve considerar a capacidade de
todos os alunos, deixando de rotulá-los e de
categorizar seus alunos, entendendo que todos são capazes de assimilar conhecimento
e de produzi-los (MACHADO, 2013).

Michels (2006), explica que a formação
de licenciatura, especificamente no curso de
Pedagogia, com habilitação em educação especial, e não em uma de suas áreas definidas
pelas deficiências e deverá estar relacionada
com o atendimento educacional dos alunos
com deficiência.

Cunha (2015), comenta que, embora
saibamos que na educação especial há casos
degenerativos muito severos, ainda assim, essas pessoas, mesmo que impossibilitadas no
espaço pedagógico e afetivo, por meio de atuação de profissionais interessados e dedicados,
podem receber um acompanhamento educacional reabilitativo em seu próprio lar. São ações
inclusivas além dos muros da escola.

Seguindo ainda o pensamento da autora, podemos notar a variação de tipos de
formações continuadas e ela poderá ser a
modalidade para formar os professores para
a educação especial. Aos professores capacitados cabe a tarefa de identificar quais são
os possíveis discentes com necessidades especiais e desenvolver com eles atividades e
ações pedagógicas.

Continuando na sua linha de pensamento, o autor, explica que quando o educador trabalha com a informação da educação
inclusiva, sua prática conclui todos os níveis
e modalidades de ensino: da educação especial, passando pela educação básica e
atingindo a educação de jovens e adultos,
alcançando assim a diversidade discente nas
diferentes etnias, culturas e classes sociais.

Percebe-se ainda para a autora, a proposição que o professor atualmente continua
ligado com o modelo da educação tradicional
que, continua se organizando com base no
modelo médico-pedagógico, que acaba se
confundindo com o conhecimento da educação especial.

O professor deve observar, avaliar e mediar, para que os recursos pedagógicos de
que a escola possui sejam apropriados para
aqueles que ensinam e para os que recebem
o aprendizado, como segue:
É evidente que a educação dos alunos
com necessidades educacionais especiais é um trabalho multidisciplinar que
requer especialistas de diversas áreas
atuando com a escola. É bom ressaltar
que a aprendizagem transcende o campo
escolar, porque os mesmos mecanismos
que estão presentes no cotidiano. É nosso papel educar para a vida e não somente para testes e avaliações pontuais. Isso
se torna mais indelével quando educamos

aprendentes com necessidades especiais, uma vez que eles carecem de uma
aprendizagem integradora, relacionada à
vida social (CUNHA, 2015. p. 12).

Estudos mostram que a grande dificuldade do professor é aceitar a crítica a esse
modelo, que está vinculado ao pensamento
dominante, não somente na educação especial, mas na educação de modo geral, causando por muitas vezes o resultado do fracasso escolar.
Ainda segundo a autora, na atualidade,
a proposta dos professores, têm como máxima a inclusão. Porém sua manutenção tem
sido o modelo médico-pedagógico que nos
faz pensar se este caminho está levando a
qual caminho? Sucesso ou fracasso?
Se é verdade que para a democratização da escolarização os alunos com deficiência por meio de inclusão do ensino regular,
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terão que ser superadas as barreiras impostas pelos educadores não especializados e
modificados as práticas escolares na perspectiva da absorção com qualidade, das mais
diversas diferenças culturais, linguísticas, étnicas, sociais e físicas.
É também verdadeiro que a contribuição da área da educação especial não se fará
presente enquanto permanecer hegemônico o
modelo médico-pedagógico (MICHELS, 2006).
Quanto à formação de professores de
hoje, há constantes mudanças tanto do ponto
de vista de conceitos e valores como de práticas. As competências que se esperam que
o professor domine se revelam cada vez mais
complexas e diversificadas.
Espera-se que o professor seja competente dominando, desde o conhecimento científico do que ensina à sua aplicação psicopedagógica, bem como em metodologias de ensino,
de animação de grupos, atenção à diversidade
etc. Isto sem considerar as grandes expectativas que existem sobre o que o professor deve
promover no âmbito educacional. Alguns autores têm, por isso, denominado a missão do
professor na escola contemporânea como uma
“missão impossível” (BRASIL, 2008).
Poderia pensar que este problema se
resolverá com mais conteúdo na formação
e assim com a extensão dos currículos de
formação. Mas não parece ser esta a solução.
Não . . . .imples aquisição de mais conhecimentos de teoria que fará o professor
mais capaz de responder aos numerosos desafios que enfrenta. Pode-se, assim, promover
ao professor um conjunto de experiências que
lhe permitam aplicar estes conhecimentos
num contexto real.
A profissão de professor envolve um
grande número de decisões que tradicionalmente são da sua responsabilidade e que lhe
contribuem para um elevado grau de autonomia no quotidiano da sua profissão. Por isso,

é tão complexa a profissão . . . .ua devida
formação e se torna claro o motivo pelo qual
resulta insuficiente um simples aumento de
formação teórica.
Conceder informação era, tradicionalmente, um dos itens principais do processo
educativo. Mas, a profissão docente deixou
de estar tão intimamente comprometida com
um ensino baseado na informação. O papel
do professor mudou: de um transmissor de
informação, ele passou a ser um facilitador
do processo de aquisição de conhecimento.
Este procedimento implica que para que
a informação se transforme em conhecimento
precisa ser discutido, refletido e completado.
Esta é uma nova competência do professor
e da escola.
Tomando como exemplo uma dilatada
experiência na formação de professores na
área das NEE (NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS) tanto no campo graduado como
pós-graduado, vamos discutir os modelos e
estratégias que nos parecem mais adequados para preparar os professores para os desafios da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).
Um ponto especial a ser levantado neste tópico . . . .xpressividade do homem pela
arte. Não fugindo a esta situação positiva, por
volta da década de 80, novas abordagens
foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque
na sala de aula, o que representa uma das
tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino da época.
As imagens produzidas tanto pela cultura artística (pintores, escultores) como as
produzidas pela mídia (propaganda de TV
e publicitária gráfica, clipe musical, internet)
passaram a ser utilizadas pelos professores
e alunos da educação básica.
Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a música não é tarefa fácil porque apesar
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de ser intuitivamente conhecida por qualquer
pessoa, é difícil encontrar um conceito que
abarque todos os significados dessa prática.
Mais do que qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o
som . . . .rganiza no tempo. Talvez por essa
razão ela esteja sempre fugindo a qualquer
definição, pois ao buscá-la, a música já se
modificou, já evoluiu. E esse jogo do tempo
é simultaneamente físico e emocional.
A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como
beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser
representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no
cinema, na dança, entre outras.
A música sempre esteve presente ao
longo da história da humanidade. Tão antiga quanto o Homem, a música primitiva era
usada para exteriorização de alegria, prazer,
amor, dor, religiosidade e os anseios da alma.
A música tornou-se um objeto de estudo muito importante para os educadores e
demais envolvidos com o processo educativo, pois além de oferecer um grande leque
de possibilidades e abrangências, tornou-se
uma disciplina obrigatória na rede regular de
ensino.

cas, científicas e culturais,
Estamos vivendo nesta nova sociedade
em constante mudança, que está se organizando e reorganizando de acordo
com as características da sociedade em
rede, da globalização da economia e da
virtualidade, as quais produzem novas e
mais sofisticadas formas de exclusão (SILVA,1996, p.1).

A arte é uma forma de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da
dança, ou cinematográfica, essas formas de
linguagens refletem o ser e estar no mundo,
todas são representações imaginárias de determinadas culturas e se renovam no exercício
de criar ao longo dos tempos.
Ao desenvolver-se na linguagem da arte
o aprendiz apropria-se do conhecimento da
própria arte. Essa apropriação converte-se
em competências simbólicas por que instiga
esse aprendiz a ampliar seu modo singular
de perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas possibilidades de
produção de leitura do mundo, da natureza e
da cultura e também seus modos de atuação
sobre eles.

Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e influenciam na sociedade. Tudo o que
acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou indiretamente, pois vivemos num
conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes,
e que interagem entre si constituindo uma
comunidade.
Segundo Silva ( 1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado
movimento de mudanças nas organizações
sociais, consequente e interdependente dos
movimentos de mudanças políticas, econômi31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, a arte, o conhecimento sensível . . . .utismo foram os temas mais abordados
neste artigo. Constatou-se que a falta de atendimento especializado pode trazer consequências
como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimentos físicos e emocionais,
distúrbios de fala e atraso escolar.
Uma vez que é crescente o número de pessoas com necessidades especiais atuantes
na sociedade. Pôde-se ratificar que autismo não é doença. Porém não há motivos para subestimar a capacidade de um autista.
Nota-se que todo aquele que foge aos padrões sociais é excluído, pois lhe é negado o
direito de ser e de viver diferentemente das regras sociais criadas e impostas a todos.
Quanto à expectativa de utilizar a arte como mediadora na comunicação do autista, foi
alcançada e superada. Confirmou-se que a Arte é capaz de organizar e estruturar o mundo
respondendo aos desafios que dele emanam; a Arte é um produto que expressa representações imaginárias das distintas culturas que se renovam através dos tempos.
O processo artístico de ensinar arte é enfrentar muitos desafios, é ser capaz de comprometer-se em refletir as questões sociais, ecológicas e culturais. Perante questões tão
complexas como o autismo, a arte . . . .ducação.
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A DESIGUALDADE RACIAL DA MULHER NEGRA NO BRASIL
RESUMO: Inúmeros estudos vêm mostrando que a formação da identidade brasileira tem em sua
constituição um rosto negro, mas ainda precisamos resgatar a presença dos negros no Brasil que
ao longo de sua constituição enquanto Nação os exclui, negando-lhes direitos constitutivos que
precisam ser resgatados para que a humanidade de uma cultura e de um povo seja restabelecida,
muito embora se tirar a população negra, o Brasil, enquanto Nação fica sem rosto, sem Identidade.
A pesquisa de cunho bibliográfico tem por objetivo resgatar a presença da cultura africana no
nosso processo de constituição do Brasil enquanto Nação. A presença dos negros continua
sendo objeto de erotização, com papeis estereotipados, subalternos e inferiorizados. Não . . . .oa
que no Carnaval temos a Globeleza que nada mais é do que uma mulata que samba com o
corpo todo pintado e seminua. A população negra compõe a maioria dos habitantes de nosso
país e, por conta disso, urge a consciência de se ter e ocupar seu lugar devido na sociedade
brasileira. Portanto, a emancipação . . . .mpoderamento passa pela vivência da cidadania que
liberta, transforma e coloca de pé um povo esquecido, mas que resistiu bravamente e que não
volta mais para a senzala.
Palavras-chave: Racismo; Desigualdade; Mulher Negra; Brasil.
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INTRODUÇÃO

C

ontinua a se repetir os erros e os equívocos do passado, só que com um agravante que está no fato de ser estruturado sobre uma situação política, econômica
profunda e intensa que repercute de forma violenta em dados da exclusão em
todo território nacional, sobretudo nas franjas sociais, ou seja, nas minorias mais vulneráveis
em que se faz presente de forma maciça o negro.
A repercussão e os efeitos se dão sobretudo na comunidade negra que sempre foi de
forma permanente, dilatante e intensa apresenta esses dados que compõem uma tragédia
para a comunidade afro-brasileira.
A política socioeconômica do atual governo ampliou a desigualdade e quem sofre os
efeitos devastadores de uma política que não inclui as minorias são os negros que sofrem com
as duras consequências de um governo que governa para uma seleta minoria privilegiada.
Não existe luz no fim do túnel, o que se pressupõe é que as autoridades políticas e
governamentais se encontrem um rumo e uma direção virtuosa para que se possa favorecer
toda a sociedade que está sofrendo as dura penas de um governo feita para um seleto grupo
de pessoas abastadas e se libertar das amarras da pobreza, da violência e da mortandade
que assola, sobretudo a população negra, maioria em nosso país.
O combate à letalidade em especial sobre a população negra, mesmo que o atual
governo não alcance ou não queira ver uma luz no final do túnel e não queira encontrar um
caminho é possível algumas intervenções que minimamente podem auxiliar e ajudar a manter
dentro da razoabilidade.
Uma delas está na capacidade de que as forças de segurança exercessem uma força
mais de contenção do que de reação, de agressão, de aniquilamento, de extermínio diante
de um fato criminoso que esteja acontecendo de forma estruturada.
O que temos no nosso país é uma polícia que atira primeiro para perguntar depois, isso
já seria uma grande contribuição se essa polícia tivesse minimamente esse interesse que
tivesse uma abordagem que garantisse esses fundamentos dos direitos humanos de modo
que essa população não fosse tão vitimada em coisas dessa natureza.
A segunda que está claro e evidente é que precisaria urgentemente tirar as armas de
circulação, e isso significa, infelizmente, mais corpos no chão. Passados 132 anos da abolição
da escravatura se percebe que o Brasil pouco avançou com relação aos negros que continua
onde sempre estevem separado e desigual.
Temos no Brasil uma política de exclusão que precisa acabar uma vez que enquanto
país há a necessidade de respeitar a Convenção Internacional dos Direitos Humanos.
As demandas da sociedade complexa como a que temos nos dias atuais irá exigir cada
vez a capacidade de pensar e concretizar políticas públicas, mas também as políticas sociais
encaminhadas para o desenvolvimento de todas as outras dimensões da vida social todos têm
que se debruçar sobre as soluções e as reduções dos graves problemas que a comunidade,
que o município, que o estado, que o país enfrenta e que carecem de superação.
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OS PROJETOS SOCIAIS NO BRASIL
A nossa sociedade está assentada em
cima de valores que são totalmente contraditórios e valores que que apresentam muitos
equívocos uma vez que não se tem a noção
que somos parte de um todo, ou seja, se somos parte de um todo, se somos a expressão
. . . .ruto dessa sociedade humana significa
que precisamos estender as mãos, significa
que nós precisamos auxiliar nosso próximo
que nada mais é do alguém que vem a nós
de formas misteriosas por estar passando por
uma situação difícil, uma situação bastante
complicada e que exige de nós apoio, acolhida, guarida por causa de nossa capacidade
de solidariedade frente ao sofrimento do(a)
outro(a).
Vivemos um individualismo extremo
. . . .ue percebemos que o que importa é primeiro “eu”, segundo “eu” e terceiro “eu”, isso
dificulta qualquer ação solidária, qualquer forma de compadecimento frente ao sofrimento
do outro.
A desigualdade racial que vivemos é
fruto de sequelas e das mazelas que vivemos
na escravidão que tivemos em nosso país.
Ninguém quer doar, ninguém quer compartilhar, ninguém quer repartir e não há interesse
e vontade política para se resolver os graves
problemas que enfrentamos em nosso país,
uma vez se quiséssemos de fato resolver esses problemas a desigualdade racial não existiria mais, em nossas relações uma vez que a
maioria da população é negra.
Racismo, discriminação, intolerância
não tem mais espaço no terceiro milênio,
são coisas retrógradas que já deveriam ter
sido sepultadas no passado, no entanto, não
conseguimos nos libertar disso ainda e, por
causa dessa atitude equivocada nós compreendemos que fazer qualquer tipo de movimento ou de recepcionar qualquer tipo de
movimento que promova a cidadania e que
inclua a maior parte da população brasileira
por conta do racismo e da discriminação se

torne um favor, ou seja, acaba sendo um fazer
demais, acaba sendo uma apropriação, uma
condição indevida que exige um amadurecimento e uma evolução espiritual que veem
isso como uma condição natural da vivência
da cidadania por totós os membros da sociedade,
Art. 10 – Todo ser humano tem direito, em
plena igualdade, a uma justa e pública
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre
seus direitos e deveres ou do princípio
fundamental de qualquer acusação criminal contra ele.

A população negra . . . .aioria da população brasileira . . . .ub-representada no país
segundo os dados do IBGE no Congresso
Nacional, nos Cargos do Poder Executivo e
no Poder Judiciário é ou deveria ser que as
razões são históricas para que isso ocorra há
tanto tempo.
Essa triste realidade precisa ser transformada, sobretudo no que diz respeito a presença do negros nos diferentes setores da
sociedade, sem sombra de dúvidas os negros
continuam sendo vítimas de um processo histórico terrível que desqualificou, desumanizou
e naturalizou os fundamentos daquilo que era
a escravidão, ou seja, o racismo . . . .iscriminação. Passados mais de um século não
houve capacidade e nem competência para
dar um salto diante dessa situação e produzir
uma realidade diferente.
O que se tem hoje é reflexo do que foi
no passado, mas é também é uma manifestação do que . . . .resente uma vez que se
tem atitude, postura em sua grande medida
movida pelo racismo seja individual, seja pelo
racismo social, seja pelo racismo estrutural
aquele é reproduzido todos os dias pelos nossas estruturas, pelas nossas instituições.
Para Pfeffer (2013):
[...] a mestiçagem cultural brasileira se faz
por uma interação recíproca entre culturas
que se encontram historicamente. Essas
culturas se afetam mutuamente gerando
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o aporte de coisas valiosas. Muitas vezes
os símbolos culturais do outro não foram
respeitados, porém, a cultura dominante
nunca conseguiu ser hegemônica. Identidade são preservadas e continuam a
interagir com outras em uma constante
mestiçagem. O resultado do processo
. . . .anutenção de um Estado multicultural que preserva um pluralismo cultural
respeitoso e harmonioso. O sincretismo
no Brasil tornou-se agente da civilização.
Somos um país híbrido, o que nos dá
identidade . . . .ue pode ser nossa contribuição específica para o mundo. Aprendemos a fundir códigos de uma maneira
alegre e festiva o que gerou uma profunda
confraternização de valores e sentimentos
das culturas religiosas que compuseram
o país (BARROSO, 2017 apud PFEFFER,
2013, p. 118-119).

O resultado direto disso, os efeitos
de todo esse processo . . . .xclusão total do
negro, da participação da vida pública, da
participação das oportunidades sociais e da
participação e do usufruto mesmo dos direitos humanos que não alcança o negro que é
tolhido por um olhar, por atitude seja do Estado, seja da sociedade estruturada em cima
do racismo e da discriminação.
A não presença, a invisibilidade ou a
exclusão parcial ou total do negro na sociedade brasileira se constitui na manifestação
mais objetiva de quanto o racismo e também
a discriminação continuam sendo força presente em nossa sociedade, em nossas relações que estabelecemos diariamente.
A raça negra é uma massa uniforme
que tenta de todas as maneiras, de todas as
formas superar os obstáculos que são colocados e construir caminhos alternativos. Quando se fala de Cotas, quando se fala dessas
poucas medidas que a sociedade . . . .overno
colocou à disposição desse público não se
está afirmando que foi uma luta da sociedade e sim, que foi uma luta do povo negro
que desde os tempos imemoriáveis estão nas
ruas buscando os seus direitos e suas justas
e legítimas necessidades sejam atendidas,

demandando todo o espaço para que isso
se transforme em políticas públicas.
Portanto, os negros continuam com
o espírito comunitário muito intenso, muito
conscientes e cônscios que têm uma luta democrática a ser feita e precisam estar atentos
e que, apesar das distorções e da quase injustiça da luta, que é uma luta de Davi contra
Golias, os resultados que foram alcançados
são estímulos e prestígios para a própria luta
que coloca uma luz ao final do túnel,
Além de promover políticas de neutralização das injustiças, é relevante instituir
políticas transversais compensatórias,
capazes de corrigir os desníveis históricos impostos à condição negra. Assim, a
igualdade de oportunidades e de acesso
isonômico aos bens públicos não depende somente da reversão do contexto de
subordinação imposto pelo patriarcado,
mas também e políticas compensatórias
temporárias, capazes de assegurar, durante o período de supressão dos valores
sexistas, a equiparação dos contextos sociais desiguais (PEREIRA, 2010, p. 27).

Mudanças estão acontecendo que combatem toda exploração sofrida e perpetuada
durante séculos de escravidão que serviam
de meios para neutralizar o conjunto de subordinação e exploração do sexo como forma
de dominar a pessoa não a vendo em sua
subjetividade.
No entanto, a formação da sociedade
brasileira está permeada de corpos negros
escravizados m marcado pela predominância pela vida da fazenda no campo e pelo
latifúndio como uma forma de organização
familiar se constituindo em uma nobreza rural
e doméstica,
Nós somos latifúndios. Ora, o latifúndio
isola o homem; o dissemina o absorve; é
essencialmente anti urbano. Nesse insulto
que ele impõe aos grupos humanos, a
solidariedade vicinal se estiola e morre.
Em compensação, a vida da família se reforça progressivamente e absorve toda a
vida social em derredor. O grande senhor
rural faz da sua casa a solarenga do seu
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mundo. Dentro dele se passa à existência
como dentro de um microcosmo ideal: e
tudo é como se não existisse a sociedade. [...] Essa preponderância da vida de
família influi consideravelmente sobre o
caráter . . . .entalidade da nobreza rural:
torna-a uma classe fundamentalmente doméstica. Doméstica pelo temperamento e
pela moralidade. Doméstica pelos hábitos
e tendências (VIANNA, 1974, p. 53).

Estamos chegando aos primeiros 15
anos das Cotas nas Universidades e Concursos Públicos, que serve de exemplo para a reflexão que se faz, onde a lei assegura que as
cotas devem ser ocupadas por negros onde
estão as Universidades Federais.
As cotas chegou ao Ministério Público,
ao Judiciário, aos Concursos Públicos, chegou inclusive às Forças Armadas e essa luta
não envolveu grande parte da sociedade,
não, pelo contrário foi uma luta de minoria
que . . . .aioria em uma nação que discrimina,
pratica racismo e aprofunda a desigualdade
social mantendo uma pequena elite que se
perpetua no poder que sem essa minoria não
estaria onde está.
O Projeto de Cotas é um projeto importante de inclusão dos negros na sociedade,
no entanto, há ainda muita resistência e continuará havendo com muitas fraudes. Do pouco
que se conseguiu que é uma política limitadíssima 10%, 20% para 60% da população
brasileira se constitui em uma antimedida se
for analisada de forma coerente com o efetivo
de negros que se tem na nação brasileira.
Diante de uma demanda que nunca foi
atendida, se reivindicou politicamente 20% de
Cotas nas Universidades Federais do Estado
enquanto Nação . . . .ouco que se conseguiu
na maioria das vezes ainda teve que ser confrontada com as fraldes de toda natureza que
colocaram os negros dentro dessa dinâmica,
dentro dessa perspectiva.
Se . . . .ouco que se conseguiu foi em
muito pouco tempo no decorrer de quase 20
anos de luta, isso é um indicativo que se hou-

vesse sido feito um debruçamento de forma
intensa, mas apropriada, com mais responsabilidade e comprometimento se conseguiria
dar as respostas que essa temática precisa
e que o país pudesse se apropriar.
Portanto, as Cotas foi uma luta intensa
de negros fazendo suas reivindicações justas e legítimas conseguiram alterar o panorama da sociedade. Então, tem muitas lutas
a serem feitas, a serem travadas em que as
vitórias seriam maiores, mais expressivas, se
mais brasileiros se somassem a essa luta que
se tornaria definitiva se o Estado brasileiro
por meio de suas instituições reconhecesse o
erro . . . .orma indevida que esse fato foi tratado até aqui e definitivamente tivesse interesse
em fazer com que todos os Direitos Humanos
pudessem estar disponíveis e acessíveis para
todos, com isso não teríamos mais dessa não
presença, dessa não visibilidade, dessa não
participação igualitária dos negros em toda a
sociedade brasileira.
Nas próximas décadas ocorreram mudanças significativas na sociedade. Na atual
conjuntura só no espaço acadêmico se tem
mais de 1 milhão de jovens negros nas Universidades todo esse público acadêmico foi
produzido em 100 anos no Ensino Superior
do ponto de vista dos negros.
Então, durante 15 anos foi produzido
um milhão de jovens negros nos bancos
universitários. Estão aí perambulando pelas
ruas das cidades do país, os Ronaldinhos,
os “Joaquins Barbosas, as Zezés Motas, Taíses Araújos, Lázaros Ramos” e tantos outros
prontinhos para entrar em campo e fazer a
diferença, assim como fazer e dar uma pincelada nessa estética caucasiana desse nosso
país.
Nos próximos dias, meses e anos teremos um novo público chegando na Avenida trazendo uma cara nova para a estética
brasileira contribuindo com seu talento como
expressa a música “Um Sorriso Negro”, na
voz do Neguinho da Beija-Flor:
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

141

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

Um sorriso negro
Um abraço negro
Traz felicidade
Negro sem emprego
Fica sem sossego
Negro . . . .aiz de liberdade
Negro é uma cor de respeito
Negro é inspiração
Negro é silêncio é luto
Negro . . . .olidão
Negro que já foi escravo
Negro . . . .oz da verdade
Negro é destino é amor
Negro também é saudade
Um sorriso negro
Um abraço negro
Traz felicidade
Negro sem emprego
Fica sem sossego
Negro . . . .aiz de liberdade
Negro é uma cor de respeito
Negro é inspiração
Negro é silêncio é luto
Negro . . . .olidão
Negro que já foi escravo
Negro . . . .oz da verdade
Negro é destino é amor
Negro também é saudade
Um sorriso negro
Um abraço negro
Traz felicidade
Negro sem emprego
Fica sem sossego

Negro . . . .aiz de liberdade (NEGUINHO
DA BEIJA-FLOR, 2020).
O nosso país é negro só precisa deixar
de ter vergonha disso. O Brasil é um país miscigenado de uma mistura de raças em que
essa perspectiva precisa ser apropriada por
nós e transformada em uma ferramenta de

valor. O dia em que a nossa diversidade se
transformar em um valor positivo o Brasil salta
às alturas.
A mudança que deverá vir deverá começar do negro, das mentes negras que temos
e que são milhões em nosso Brasil Negro,
nosso Brasil Afrodescendente, portanto há
que se mudar os conceitos . . . .ersonalidade
interna, quando o nosso país se tornar em
um país convidativo em que o negro possam
perceber que ele está de braços abertos recebendo e permitindo que ele dispute em pé
de igualdade todas as oportunidades que aí
estão, seguramente o negro estará com o peito estufado, o peito erguido e junto com ele
há de se vir todo um país.

A MULHER NEGRA NO BRASIL
DESIGUAL
A realidade da mulher negra no Brasil
é apenas um fragmento das diversas contradições sociais do país. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE, as mulheres negras enfrentam uma
diferença salarial de 44,4% em relação aos
homens brancos (IBGE, 2015).
Segundo Almeida (2018) a visão histórica que temos na contemporaneidade acerca
do racismo continua perpetuando condutas e
posturas discriminatórias (ALMEIDA, 2018, p.
28). O autor salienta que o racismo é fruto do
“funcionamento das instituições, que passam
a atuar em uma dinâmica que confere ainda
que indiretamente, desvantagens e privilégios
a partir da raça” (ALMEIDA, 2018, p. 290 [Grifo do Autor]).
Portanto, o racismo é reproduzido pelas
instituições em que se percebe o racismo estrutural vivido em nosso país que molda comportamentos de não aceitação de uma coisa
que já está impregnada em nossas ações e
que passou a ser normalizada em nossa sociedade,
[...]a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por
causa da ação isolada de grupos ou de
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indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que
utilizam mecanismos institucionais para
impor seus interesses políticos e econômicos (ALMEIDA, 2018, p. 30).

“É parte da ordem social. Não é algo
criado pela instituição, mas por ela reproduzido”. (ALMEIDA, 2018, p. 36). Essa . . . .ealidade das mulheres negras que, apesar de
ganharem menos e viverem nas camadas
mais pobres da população, as mulheres negras movimentam cerca de R$ 704 bilhões
por ano, segundo levantamento do Instituto
Locomotiva. Isso não é um valor que passa
despercebido pela economia brasileira.
O Brasil se constitui em um país com
uma história de desigualdade tremenda, de
concentração de renda, de escravidão, da população negra, de dificuldades do acesso no
acesso a igualdade de direitos.
No Brasil existe uma série de diferenças
que se constituem em desigualdades raciais,
de gênero, de classe, regionais e uma série
de outras questões que nem sempre vêm à
tona no debate que fazemos.
É difícil falar em uma competição de
opressão, mas quando várias diferenças se
tornam desigualdades muito opressoras se
juntam gerando uma dificuldade na qualidade
bem bem-estar, de vida sem dúvida as mulheres negras em regiões distantes dos grandes
centros das cidades com rendas mais baixas
são as pessoas que estão menos acesso a
direitos comparativamente.
A mulher negra se constitui na parte invisível da economia brasileira, isso está claro
ao não se contabilizar no PIB o trabalho realizado pela mulher negra, o trabalho da manutenção da vida, o cuidado com as pessoas,
o cuidado com a casa e, também quando se
pensa em profissional sempre se parte do
homem branco em geral.
Não se pensa que a maior parte da população brasileira é feminina e uma boa parte

dessa população, diria que a grande maioria
se compõe de mulheres negras que estão
trabalhando, chefiando famílias que estão girando a economia fazendo o país funcionar,
Se a cor da pele é empregada para classificar indivíduos na sua vida pessoal com
efeitos discriminadores, também . . . .o
mercado de trabalho. Então há uma relação entre raça e classificação dos indivíduos no mercado de trabalho. [...] Raça e
cor são uma condição que permite pagar
remuneração diferenciada, embora essa
condição não interfira, de modo algum,
no desempenho da força de trabalho na
produção de valores. Dessa forma, raça
e cor são classificações que conduzem
a maior apropriação de mais valor pelos
empregadores, pelas empresas e pelos
governos por comprimirem o tempo de
trabalho necessário (DAL ROSSO, 2017,
p. 252).

Para Schwarcz (2018) afirma que existe um discurso em que se diz que no Brasil
existem muitos racistas, mas que ele não é,
ou seja, ele é uma ilha de tolerância em meio
a tantos preconceitos. Ao conversarmos com
pessoas, nenhuma se considera racista, mas
dizem conhecer pessoas racistas, isso significa que a matemática não bate.
Se todo mundo conhece alguém que
tem o preconceito, mas ninguém tem o preconceito é difícil olhar e perceber onde se
encontra a falta de tolerância . . . .eprodução
de desigualdades e de injustiça social.
O racismo está impregnado na sociedade, no dia-a-dia se reproduz falas, piadas
racistas, no entanto, de forma altamente contraditória o brasileiro não se reconhece racista.
As formas de tentar modificar algo que está entranhado em nossa cultura de maneira tão invisível, tão naturalizada a ponto de não perceber
sua reprodução passa por diversas iniciativas
e uma delas . . . .ducação crítica, sem dúvida
sem ter medo de abordar questões tensas e
conflituosas em um país tão diverso, diferente
e desigual que chega ser pensar que temos
vários Brasis em um único Brasil.
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Para lidar com as diferenças antagônicas em nosso país é necessário políticas públicas, conscientização, uma mídia democrática, consciente, engajada são fundamentais
para a mudança desse cenário.
Temos uma escola que reforça o preconceito e isso está no fato de a Escola fazer
parte, ou seja, está presente na sociedade,
muito embora se idealize a educação enquanto a educação não for pensada em termos críticos com investimento, com qualidade, com
liberdade de cátedra que está em risco atualmente é uma vã ilusão pensar ou pressupor
que a escola não irá reproduzir os valores que
a sociedade traz para o interior da Escola e
da aprendizagem.
Segundo pesquisas 63% das mulheres
criam seus filhos sendo responsáveis pela
sua família e ainda vivem na pobreza com
um valor próximo a quatrocentos e poucos
reais. (IPEA, 2014). As autoridades políticas
discursam que vão defender a família brasileira, mas aí surge a questão: é destas famílias
que estão falando? É destas mulheres batalhadoras que vivem no limiar da pobreza e da
miséria com pouco acesso aos direitos que
se está falando?
Temos que desconstruir aquilo que pensamos ser o ideal, o normal e perceber que
a sociedade é muito mais complexa e mais
plural e enquanto não se encarar essa diversidade vai continuar se reprodução de muita
injustiça.
O brasileiro naturaliza a desigualdade
e introjeta o discurso de que só é pobre e
está vivendo de maneira precária quem não
se esforça, ou seja, acreditar que o esforço
individual é capaz de superar problemas coletivos o que vemos que historicamente se
trata de um erro.
A maioria da população brasileira não
tem os seus direitos básicos garantidos passando fome, sem acesso à educação, saúde,
moradia, infraestrutura sem a mínima dignidade, como é possível pensar, almejar e galgar

passos maiores? Se torna quase que uma
missão impossível.

LUTA E ASCENSÃO DA MULHER NEGRA
Joyce Ribeiro é um exemplo que desponta
para as mulheres negras em um país extremamente racista com desigualdade social gritante
para com as mulheres negras do nosso país.
Joyce foi se constituiu na primeira mulher negra
a mediar um debate presidencial em 60 anos da
televisão brasileira promovido pela TV Aparecida.
Só por esse dado já se poderia fazer muitas reflexões acerca de como a presença da
mulher negra demorou a chegar nesse tipo de
posição e nessa profissão de jornalismo em que
as castas da elite não suportam ver a inteligência
afrodescente superar a dos brancos. Aumentou
o ingresso de negros no ensino superior, os brancos ainda eram 75% da população universitária e
predominavam nas carreiras de maior prestígio,
em 2010 (LIMA & PRATES, 2015).
O debate continua com a representatividade das mulheres negras que ocupam os
vários postos e cargos em um país que é por
origem negro, ou que tem uma face negra
que não considera ou que não é visível, assim as mulheres acabam se tornando invisíveis em um sistema marcadamente patriarcal,
machista, excludente, segregacional com os
negros e aqui incluímos homens e mulheres
que vem sendo explorados desde a chegada
dos navios negreiros vindos da África e que
estão presente em nossas cidades, sobretudo
nas periferias dos grandes centros urbanos.
É uma luta constante, uma vez que o salário da mulher negra é metade do salário de
uma mulher branca. Atualmente se vive uma
tomada de consciência que abrange vários
aspectos da cidadania que se coloca cada
vez mais consciente, reivindicando cada vez
mais seus direitos em perceber e usufruir de
tudo que já foi conquistado com muita luta,
mas que ainda falta muita coisa para que de
fato a tão sonhada igualdade seja uma constante em nossa sociedade.
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lher negra no Brasil desigual pressupõe um
olhar atento, diferenciado, específico para a
questão das mulheres negras uma vez que as
demandas são diferentes, estudiosos atentam
para pontos como por exemplo, as dificuldades das mulheres brancas diferem das mulheres negras e dentro de uma luta que se trava
diariamente precisa ter um olhar específico
para determinadas questões que precisam
ser debatidas.
Por exemplo, é preciso olhar apurado
sobre o fato de as mulheres negras ganharem
os menores salários desenvolvendo as mesmas funções, muitas vezes tendo um grau de
escolaridade maior do que um homem branco, essa é uma demanda específica.
A questão da violência doméstica atinge e os índices apontam que as mulheres
negras sofrem mais violência doméstica. É
preciso olhar o aspecto social também não
que a violência doméstica esteja em uma camada mais baixa da pirâmide social, mas se
concentra aí por diversos motivos, portanto,
essas mulheres acabam estando mais suscetíveis, mais expostas a toda sorte de violência.
Os números com relação a violência
contra as mulheres negras são sempre muito
cruéis, frios e desanimadores retratando uma
realidade que urge ser trabalhada com políticas públicas.
O caminho para a emancipação, para o
empoderamento é extremamente longo, mas
o início deve partir de determinadas questões
que precisam de respostas e ao obtê-las devem gerar novos questionamentos.

minhada, e essa caminhada só fica claro quando o ser humano em situação de exploração
se lança na luta por libertação, por liberdade,
por ter seus direitos garantidos, por reclamar
seu lugar ao sol, ou seja, por querer tomar
posse de seu protagonismo enquanto cidadão
pertencente de uma sociedade, mesmo que
seja exploradora, mas que é possível se unir e
lutar para se emancipar, se empoderar.
Na luta há que se enfrentar e superar
a questão da exceção, uma vez que o(a) negro(a) se destaca porque conseguiu estudar,
conseguiu não ser estatística em um sistema
que mata negros e negras nas grandes periferias das cidades, que lotam os sistemas
prisionais e são maioria da população carcerária. Me parecem que são desculpas esfarrapadas para inibir e desmotivar a luta travada
a céu aberto por emancipação e empoderamento de uma raça que está há mais de 5
séculos sendo explorada, discriminada e que
sofre o racismo pela cor de sua pele.
A mulher negra que se destaca na sociedade não quer ser exceção, ela quer ser
considerada na população de um país miscigenado, com mais de 50% da população
negra, portanto, não dá para os negros serem
exceção é provável que quem não queira ser
exceção está sendo exceção. As mulheres
negras não são exceção em nada e esta é
uma batalha que é travada diariamente e
cada conquista é um degrau que vai sendo
alcançado e cada vitória conquistada deve
ser celebrada.

O ser humano a partir do momento que
vai tendo confiança em si mesmo sem ter claro o que se está enfrentando, isso só vai ser
processado na caminhada, ou seja, no processo de libertação de um sistema opressor,
discriminador, racista, machista, homofóbico,
segregador, essa clareza, portanto, só vai
sendo perceptível na luta que vai clareando
quem ou o que estamos enfrentando.

A autoestima do negro, da negra proporciona o empoderamento de uma classe,
de um povo que foi massacrado e continua
sofrendo na pele a dor de ser negro, de ser
negra, coisa que não cabe no século XXI. Portanto, mulheres e homens negros estão percebendo o seu real valor e estão levantando
a cabeça, elevando o olhar para ir em busca
de seus direitos esquecidos e negados que
precisam ser resgatados para viver sua cidadania como membro da sociedade brasileira.

O significado da luta vai se dando na ca-

A autoestima é um tema novo diferente
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do contexto de quarenta, cinquenta anos no
mundo dos negros e negras que não tinham
isso em consideração, na verdade, tinham
que andar de cabeça baixa, tinham que estar nos últimos lugares dos transportes quando podiam ter acesso. Em alguns estados
americanos os negros tinham ruas, bairros,
guetos que eram seus e que não poderiam ir
para outra parte da cidade porque não eram
bem-vindos e caso, isso acontecesse poderia
perder sua vida por sua rebeldia, por transgredir as leis.
É de fundamental importância ter uma
família para fortalecer, encorajar e lutar por
todas as formas de opressão, violência e situações de morte que vemos e continuamos a
ver nas televisões, a ler nos jornais e revistas
onde os negros são vítimas pelo simples fato
de serem negros. Isso precisa acabar, isso
não pode acontecer, contra isso é preciso se
levantar e virar esse jogo que vidas são ceifadas pelo simples fato de terem a cor da pele
maioria em um pais que quem dita as normas
são os brancos, uma elite jocosa, rançosa,
uma pequena burguesia que detém o poder,
mas que sem os negros perde os privilégios
e fica sem identidade, sem história.
O que nos fortalece é saber que o jovem
de hoje está mais esclarecido, mais consciente, mais tolerante, mais resolvido, mais preparado para a luta do empoderamento em
que questiona mais em todos os aspectos e
isso faz toda diferença e está cada vez mais
consciente dos seus direitos e deveres e da
forma de cobrar tudo isso. Essa conscientização muda substancialmente uma geração
atrás da outra.
Outro exemplo do empoderamento negro . . . .abelo. Uma mãe que tem filhos negros,
hoje quanto mais “Black Power” for o cabelo
melhor é, mais sensacional fica, mais afrodescente é, na época da mãe dessas crianças
do exemplo era impossível sair “Black Power”
na rua. Os filhos não compreendem porque
não se poderia sair com o cabelo pra cima,
espetado na rua e correr risco de vida, ou

seja, o cabelo passa ser a verdade do negro,
da negra hoje, coisa que algumas décadas
atrás era impensável.
As mulheres negras passaram por duas
transformações, ou seja, primeiro se transformar daquilo que se era para posteriormente
resgatar as suas origens para ser um pouco
aceita em um país que tem mais de 50% de
sua população negra. Isso é um absurdo, mas
é desses absurdos que a história se alimenta.
Quer dizer a mulher negra luta para ser
aceita é isso é cansativo, desgastante, “cada
ser em si carrega o dom de ser feliz, de ser
capaz”, versos da música de autoria de Almir
Sater e Renato Teixeira “Tocando em Frente,
composta no ano de 1992 que afirma que
cada ser humano tem a sua essência e precisa ser valorizado do jeito que é.
Temos o ex-presidente Barack Obama
dos Estados Unidos da América, Michelle
Obama que fez um trabalho sensacional e
continua fazendo. Temos exemplos de pessoas que são valorizados por sua essência, por
sua origem e não por sua cor. Isso é libertação, isso é transformação, isso é evolução,
isso é empoderamento e se constitui em um
caminho sem volta.
O homem já entendeu, já têm elementos para compreender, entender que o comportamento que promove o bem-estar geral
do que foi a 25, 30 anos atrás em gerações
passadas e, isso vai mudar sempre, nós seres humanos somos movimento ao mesmo
tempo que somos a mudança que desejamos, almejamos e esperamos que aconteça
na sociedade em que vivemos.
É necessário ao ser humano perceber
e se adequar para o bem de todos, seja na
sua comunidade, na sua família, aceitação no
seu bairro, com seu vizinho com aquele que é
diferente, uma vez que as diferenças nos fazem
normais. Não existe uma pessoa igual a outra.
Ainda bem e aí que está a maravilha . . . .randeza da natureza humana, a sua singularidade.
Uma outra questão que precisa ser leva31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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da em consideração . . . .resença da mulher
no cenário político. Joyce Ribeiro mediou um
Debate entre os Candidatos à presidência da
República na TV Aparecida em setembro de
2018 que significou um avanço, uma conquista, orgulho, ao mesmo tempo pensando de
forma mais crítica o ideal a primeira mulher
negra a fazer isso nem existisse e nem fosse
levada em conta pelo fato de ser uma profissional capacitada para realizar a mediação do
Debate em uma Emissora de Televisão que
pode ser vista em cadeia nacional.
A grande questão que se coloca é por
que precisa mostrar uma exceção de uma negra ter ascensão social e se tornar Jornalista
Âncora de uma Emissora de Televisão que
vai ar todos os dias em cadeia nacional? A
exceção precisa ser destacada? As pessoas
precisam enxergar por que é diferente? Por
que até hoje precisa se falar dessa forma? Já
não estamos em um momento de enxergar
que é assim que deve ser? O normal do país
que nós vivemos é ter mulheres negras em
vários cargos em nível nacional nos vários
setores da sociedade?
Não estamos ainda neste momento, ou
seja, não amadurecemos e estamos trilhando
caminhos, desbravando novos caminhos, por
isso que a conquista se torna tão expressiva
e coroa um processo de luta pela libertação e
pela superação de não vida ou de não oportunidades para as mulheres negras e para os
homens negros que são maioria em nosso
país desde o seu descobrimento.
Para Angela Davis, a vida das mulheres
vai ganhando significado distinto na história
da humanidade, pois, segundo a autora:
É verdade que a vida doméstica tinha
uma imensa importância na vida social de
escravas e escravos, já que lhes propiciava o único espaço que podiam vivenciar
verdadeiramente suas experiências como
seres humanos. Por isso . . . .orque, assim como seus companheiros, também
eram trabalhadoras –, as mulheres negras
não eram diminuídas por suas funções
domésticas, tal como acontecia com as

mulheres brancas. Ao contrário dessas,
aquelas não podiam ser tratadas como
meras “donas de casa'' (DAVIS, 2016, p.
29).

A jornalista Joyce Ribeiro representa
muitas mulheres e se torna símbolo de tudo
que mulheres negras quiseram ser e não conseguiram por conta da segregação, da discriminação e do racismo escancarado que
presenciaram ao longo de suas vidas e que
as colocaram na invisibilidade da história.
É maravilhoso perceber que a mulher
negra vai conquistando cada dia mais o seu
lugar que lhe é devido em uma sociedade
que está sendo desbravada pelas mazelas,
pelas senzalas, pela periferia por negros e
negras que não baixam mais a cabeça, “lugar
de negro, lugar de negra é em todo lugar ou
no lugar que quiserem”.
A luta do povo negro é de muitos séculos de sofrimento, a conquista é diária, porque
precisa sofrer tanto por ser negro, por ser negra? No entanto, essa luta é muito importante
para a mulher negra, para aquela mulher não
conseguir chegar nos bancos escolares, que
sofreu para criar sua família e seus filhos.
É muito bonito ver uma conquista por
uma negra que está no poder, que está na
linha de frente e que se torna orgulhosa para
a postura e de ter sido útil da forma que se
está sendo para ser motivo de incentivo de
que é possível acender e conquistar seu lugar
na sociedade.
Portanto, o posicionamento, o cuidado
. . . .esenvolvimento das mulheres negras na
sociedade continua sendo frequente nos debates e nas políticas públicas . . . .ma temática
que não sai da pauta do dia na sociedade
brasileira.
A abertura que a sociedade brasileira
possibilita para as mulheres negras contém
algumas barreiras, primeiro a barreira interna
em que a mulher precisa de um aval masculino que se constitui em mais um limitador
para a ascensão da mulher negra que aos
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poucos vai sendo rompido, no entanto, é uma
luta muito dura para essa mulher se descobrir
enquanto agente político expressivo.
É preciso comemorar cada passo, cada
avanço e, cada conquista, remete a mulher
a outro objetivo, isto significa dizer que é um
passo gradativo que vai sendo dado de forma pensada, com as armas certas e com os
instrumentos de lutas que são imprescindíveis
para romper com um poder masculino que
está cristalizado há séculos e que não tem
mais razão de ser em função da evolução da
humanidade

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, ressaltando que a
presença do povo negro faz parte da cultura
no Brasil desde a sua chegada pelo Atlântico e que se perpetua a exploração, racismo
. . . .esigualdade com o povo negro.
A presente pesquisa partir dos aportes teóricos os estudos de Almeida (2016),
Almeida (2018), Davis (2016, 2017, 2018),
IBGE, 2015, IPEA (2013, 2014), Lima & Prates (2015), Rosa (2011) que abordaram a temática objeto de nossa análise em discussão
no presente artigo.
A desigualdade continua sendo reproduzida na atualidade sem pensar em reparação, se normalizou e está presente no racismo estrutural que vivemos no Brasil. A luta é
constante para que as mulheres negras assumam o seu lugar nos vários segmentos de
nossa sociedade.
A desigualdade vai sendo vista sob a
égide da discriminação que as mulheres sofrem e que está interligada ao racismo e ao
sexismo e acarreta a exploração da mulher
negra que tem remuneração inferior se constituindo em um rosto desfigurado de nossa
nação brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envolvimento do corpo da mulher precisa ser discutido de várias maneiras frente a
mudança . . . .volução das conquistas que vão sendo processadas por bandeiras de lutas que
proporcionam a ascensão da mulher negra ao poder nos vários segmentos da sociedade.
É consenso de todos os setores da sociedade que as mulheres participam ativamente
em todas as áreas em que se destacam na política, na medicina, em todas as áreas de trabalho, no meio empresarial, portanto, são as mulheres negras que conquistam diariamente
seus projetos em suas concretizações.
Estatisticamente, segundo pesquisas as mulheres estudam mais que os homens, então,
não à toa que a evolução está acontecendo de maneira constante, com jornadas de trabalho
muito mais e mais extenuantes.
A vida é uma conquista diária e cabe a mulher buscar o seu espaço em que se perceba
inserida plenamente como todo e qualquer ser humano, sendo atuante, sendo criativa, dando
sua contribuição onde quer que esteja e que possa desenvolver suas atividades da melhor
maneira possível.
O problema da desigualdade e da discriminação racial que a mulher sobre muitas vezes é desconsiderado em análises, reflexões, publicações acerca da realidade que vivem,
no entanto, a luta continua e cada vez mais em todos os cenários estão presentes rostos
negros, mulheres negras que vão ignorando os preconceitos e vão ocupando seu lugar em
uma sociedade escravagista e que perpetua a discriminação, a exploração, o racismo e as
desigualdades sociais jogando para as periferias e para as mazelas uma classe que sem ela
não haveria trabalho, não haveria dança, não haveria canto, não haveria vida, uma vez que a
presença da mulher negra é elemento constitutivo do brasil enquanto nação (ROSA, 2011).
Somos parte de uma única raça, a raça humana. Somos todos um só. Queremos as
mesmas coisas e não há necessidade de se enfrentar um tensionamento crescente de tornar a participação da mulher negra um problema a ser superado com a consciência que se
constitui em um diferencial que a mulher negra trás e que se expressa no cabelo, na pele
mas com a certeza de que novas batalhas serão travadas ao estarem inseridas no interior
das instituições e organizações sem parar com as pedras que surgem no caminho que se
propõe a percorrer para se realizar como mãe, mulher, negra, profissional e que faz da luta
sua bandeira para sua libertação plena.
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AUTISTAS . . . .IREITO À EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente artigo faz uma abordagem sobre como se dá a discriminação de crianças
com transtornos do aspecto autista . . . .ersistente negação de seus direitos que aprofunda ainda
mais os processos de exclusão desses sujeitos, da mesma forma o artigo deseja apresentar
a necessidade de políticas públicas que garantam os direitos fundamentais dessas pessoas,
sobretudo no campo educacional. Para tal, fundamentalmente, apresentamos a legislação em
que está amparado o direito constitucional de todos e todas ao acesso, permanência e qualidade
nos espaços escolares.A fim de realizar um percurso histórico da inclusão escolar, o presente
trabalho apresenta uma breve linha do tempo, desde as classes especiais até os dias de hoje,
isto é da segregação até os processos de integração e inclusão escolar.
Palavras-chave: Inclusão Escolar; Autismo; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa aborda um panorama geral de discriminação de crianças . . . .ersistente
negação de seus direitos em consequência o aprofundamento da exclusão social,
que precisam ser combatidos com políticas que promovam a inclusão; combatam
a miséria e coloquem a educação de todos no campo dos direitos fundamentais.
A Declaração dos Direitos da Criança, das Nações Unidas, afirma que a humanidade deve
às crianças o melhor dos seus esforços. A Constituição Federal, em seu art. 227, determina:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade . . . .onvivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, art. 227).

Ao Estado, portanto, compete formular políticas, implementar programas e viabilizar
recursos que garantam à criança desenvolvimento integral e vida plena, de forma que complemente a ação da família. Em sua breve existência, a educação das crianças como um direito,
vem conquistando cada vez mais afirmação social, prestígio político e presença permanente
no quadro educacional brasileiro.
É necessário atentar para o fato de que o mero acesso à escola não é suficiente. É preciso garantir meios eficazes de permanência e obtenção de resultados, de modo a atender a
todos os fins pretendidos pelo legislador constitucional e estabelecidos na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Nesse diapasão, o presente trabalho tem o objetivo de, a partir da pesquisa e da análise
legislativa, doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, conhecer e discorrer sobre a importância
. . . .ecessidade de inserir as pessoas portadoras de autismo em um contexto educacional de
ensino regular garantindo o tratamento adequado que possibilite a inclusão social.
Em razão da existência de vários instrumentos jurídicos disciplinando o tema e assegurando a prestação educacional pelo Estado em sistema de ensino regular, é de observar a
importância de ser discutida a questão, tendo em vista a constante inobservância dos mandamentos legais, o que gera um estado de alarmante desrespeito ao direito fundamental à
educação.
A metodologia aplicada para a elaboração da pesquisa . . . .nálise bibliográfica, jurisprudencial e legal sobre o assunto, utilizando-se do meio dedutivo para compreender as razões
que tornam o acesso à educação básica regular, adequada e gratuita um direito subjetivo
indisponível também para pessoas com autismo,
O autismo, ou transtorno autista . . . .ranstorno invasivo do desenvolvimento mais conhecido.
Caracteriza-se por um prejuízo marcado e sustentado pela interação social, por distúrbios de comunicação e por padrões restritos e estereotipados de comportamentos e interesses. Para que
se conclua esse diagnóstico, anormalidades no funcionamento em cada uma dessas áreas (interação social, comunicação e comportamentos) devem estar presentes aos três anos (MARTINS,
PREUSSLER E ZAVASCHI, 2012, p. 41).

Visto desta forma parece ser fácil definir e tratar sobre o autismo, mas este tema além
de complexo suscita diferentes definições, interpretações, debates e ainda é cercado por desconhecimento, preconceitos e dúvidas. A definição citada acima, por exemplo, não . . . .nica
utilizada.
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Atualmente, o autismo é considerado uma síndrome com etiologias múltiplas (ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2005), figurando entre os dois sistemas de classificação de transtornos mentais
e do comportamento, a saber: o CID 10 . . . .iagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–IV) com as diferenças e semelhanças nas definições, que serão relatadas a seguir:
O DSM–IV classifica o transtorno autista como um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. E, de acordo com este sistema, as características essenciais do Transtorno Autista são
a presença de um desenvolvimento acentuadamente anormal ou prejudicado na interação
social, comunicação e um repertório marcantemente restrito de atividades e interesses. As
manifestações do transtorno variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento
e idade cronológica do indivíduo.
Já a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) utiliza o termo autismo infantil
. . . .onsidera como sendo um Transtorno Global do Desenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e apresentando
uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes:
interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo.
Assim, observa-se que até os sistemas de classificação dos transtornos mentais e do
comportamento apresentam certas divergências em relação às categorias em que o autismo
deve ser incluído. No entanto, observa-se também que há certo consenso em relação aos
sintomas que caracterizam o autismo, pois:
[...] tanto o CID 10 quanto o DSM-IV Estabelecem como critério para o transtorno autista o comprometimento em três áreas principais: alterações qualitativas das interações sociais recíprocas;
modalidades de comunicação; interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos (BOSA,
2012, p. 28-29).

Sintomas já descritos por Kanner desde 1943 e compartilhados por outros estudiosos
sobre o tema. De acordo com autores como Bosa (2012) e Leboyer (2005), as taxas de prevalência do autismo apresentam uma variação que vai de . . . . em cada 10 mil crianças da
população em geral.
No Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Autismo (BOSA, 2012, p.
31) “[...] calcula-se que existam aproximadamente, 600 mil pessoas afetadas pela síndrome
do autismo, se for considerada apenas a forma típica da síndrome”.
No entanto, o número pode ser maior, pois há uma dificuldade de diagnóstico por parte
das famílias mais pobres. Vasques (2007) aponta que nos Estados Unidos estima-se que a
incidência do autismo seja de 10 a 15 crianças para cada 10.000 mil e que no Brasil a incidência pode ser semelhante.
Diante destas colocações é possível constatar a necessidade de discutir a temática da
inclusão educacional de alunos com autismo, visto que as características apresentadas pelas
pessoas com autismo diferem das apresentadas pela maioria da população e que muitas
vezes se tornam em empecilho para que esse público seja incluído na escola regular.
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre o atendimento educacional
destinado às pessoas com autismo, bem como discutir sobre os desafios e as possibilidades
de inclusão educacional dessas pessoas.
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A INCLUSÃO ESCOLAR
Historicamente no Brasil, os portadores
de necessidades especiais frequentavam nas
escolas as denominadas “classes especiais”
visando um atendimento mais específico e
direcionado, porém esta forma de divisão
contribuiu para a segregação e discriminação dessas crianças dentro do contexto sócio
educacional.
Na década de 1970 iniciaram rumores
sobre a mudança no conceito da estrutura
sócio pedagógica em todo o mundo com o
princípio de que todos os indivíduos portadores de deficiências têm o direito de participar
e usufruir da sociedade e dos recursos que
dela dispõe, tendo suas necessidades reconhecidas e atendidas, respeitando sua individualidade e diferenças.
Este princípio considera que os portadores de necessidades especiais devem estar integrados e inseridos na escola regular
independente de suas deficiências. Esses movimentos foram fortalecidos na Conferência
Mundial de Educação Especial ocorrida em
Salamanca, na Espanha, em junho de 1994,
resultando na “Declaração de Salamanca”
que preconiza o direito a todos os alunos,
com qualquer grau de deficiência ou distúrbio
de aprendizagem, à denominada Educação
Comum.
No Brasil, foi então estabelecida em
1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei 9394 de 20 de dezembro de
1996 a qual diz que a educação dos portadores de necessidades especiais deve ocorrer
de preferência na rede regular de ensino.
Esta lei acarreta a necessidade de uma
nova concepção, reestruturação e adequação
de todo o sistema educacional, inclusive de
educadores e auxiliares, que são os promotores diretos no processo da aprendizagem.
Toda esta mudança conceitual implicou várias
resoluções ao longo do tempo assegurando

os direitos à inclusão do portador de necessidades especiais no ensino regular.
Atualmente as escolas e departamentos educacionais têm buscado apoio e respaldo para readequação do universo escolar
(incluindo capacitação de educadores, administradores escolares e infraestrutura física),
e embora a Lei seja de 1996, este processo
está ainda no início, havendo necessidade de
promoção do conhecimento sobre temas relacionados à área para todos os envolvidos no
ambiente escolar, . . . .elhor caminho para se
alcançar esse objetivo . . . .rientação e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar
na escola, como Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeutas-Ocupacionais e Fisioterapeutas.

FRAGMENTOS DO TEXTO DA LEI
9394/96 - CAPÍTULO V DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL:
“Art. 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a Modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais”:
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio, especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será
feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de
ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial,
dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:
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I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas
para atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
III – professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como os professores do ensino regular capacitados para
a integração desses educandos nas classes
comuns;
IV – educação especial para o trabalho,
visando sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de inserção
no mercado de trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios
dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
De acordo com o Art. 60. Os órgãos
normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com atuação exclusiva em educação
especial, para fins de apoio técnico e financeiro para o Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação
do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio
às instituições previstas neste artigo.

O DECRETO Nº 6.571, DE 17 DE

SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo
único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo
ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de
2007.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, e tendo em vista o disposto no art. 208,
inciso III, ambos da Constituição, no art. 60,
parágrafo único, da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e no art. 9o, § 2o, da Lei
no 11.494, de 20 de junho de 2007 Decreta:
Art. 1º A União prestará apoio técnico
e financeiro aos sistemas públicos de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento
educacional especializado aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de ensino regular.
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos
organizados institucionalmente, prestado de
forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da
família e ser realizado em articulação com as
demais políticas públicas.

ART. 2º SÃO OBJETIVOS DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO:
I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos
alunos referidos no art. 1º;
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II – garantir a transversalidade das
ações da educação especial no ensino regular;
III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;
IV – assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de
ensino.
Art. 3º O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às seguintes
ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto:
I – implantação de salas de recursos
multifuncionais;
II – formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado;
III – formação de gestores, educadores
e demais profissionais da escola para a educação inclusiva;
IV – adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
V – elaboração, produção e distribuição
de recursos educacionais para a acessibilidade; e
VI – estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação
superior.
§ 1o As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e
pedagógicos para a oferta do atendimento
educacional especializado.
§ 2o A produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade
incluem livros didáticos e paradidáticos em
braile, áudio e Língua Brasileira de Sinais –

LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras
ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao
currículo.
§ 3o Os núcleos de acessibilidade nas
instituições federais de educação superior
visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação . . . .esenvolvimento acadêmico e
social de alunos com deficiência.
Art. 4º: O Ministério da Educação disciplinará os requisitos, as condições de participação e os procedimentos para apresentação
de demandas para apoio técnico e financeiro
direcionado ao atendimento educacional especializado.
Art. 5º: Sem prejuízo do disposto no
art. 3o, o Ministério da Educação realizará o
acompanhamento . . . .onitoramento do acesso à escola por parte dos beneficiários do
benefício de prestação continuada, em colaboração com os Ministérios da Saúde e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
e com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
Art. 6º: O Decreto no 6.253, de 13 de
novembro de 2007, passa a vigorar acrescido
do seguinte artigo:
Art. 9º: Admitir-se-á, a partir de 1o de
janeiro de 2010, para efeito da distribuição
dos recursos do FUNDEB, o cômputo das
matrículas dos alunos da educação regular
da rede pública que recebem atendimento
educacional especializado, sem prejuízo do
cômputo dessas matrículas na educação básica regular.
Parágrafo único. O atendimento educacional especializado pode ser oferecido pelos
sistemas públicos de ensino ou pelas instituições mencionadas no art. 14. (NR).
Art. 7º As despesas decorrentes da
execução das disposições constantes deste
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Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas ao Ministério da Educação.

NOÇÕES GERAIS SOBRE O AUTISMO
O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista, conforme definição
apresentada na Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo, elaborada pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em conjunto
com o Movimento Pró Autista . . . .scola da
Defensoria Pública do Estado (2015), é considerado um transtorno global de desenvolvimento, caracterizado pelo comprometimento
na comunicação, na interação social, na capacidade de envolvimento emocional e afetivo
e no comportamento das pessoas que sofrem
dessa síndrome.
A Cartilha de Direitos das Pessoas com
Autismo (2015) esclarece que os primeiros
sintomas de alteração comportamental surgem antes dos 03 anos de idade, podendo
ser percebidos, até mesmo, em poucos meses de vida.
Não se sabe, ao certo, as causas do
surgimento dos Transtornos do Espectro Autista e, tampouco, tem-se um conhecimento
amplo acerca das formas de manifestação da
síndrome, em razão da diversidade de sintomas que podem ser apresentados a depender de cada paciente, levando-se em consideração as diferenças ambientais, familiares
e pessoais do indivíduo, dificultando, assim,
o diagnóstico prévio do autismo. Conforme
explicação de Gadia et al.:
Autismo não é uma doença única, mas
sim um distúrbio de desenvolvimento
complexo, definido de um ponto de vista
comportamental, com etiologias múltiplas
e graus variados de severidade. A apresentação fenotípica do autismo pode ser
influenciada por fatores associados que
não necessariamente sejam parte das
características principais que definem
esse distúrbio. Um fator muito importante
. . . .abilidade cognitiva. As manifestações
comportamentais que definem o autismo

incluem déficits qualitativos na interação
social e na comunicação, padrões de
comportamento repetitivos e estereotipados e um repertório restrito de interesses
e atividades. A grande variabilidade no
grau de habilidades sociais e de comunicação e nos padrões de comportamento
que ocorrem em autistas tornou apropriado o uso do termo transtornos invasivos
do desenvolvimento (GADIA et al., 2011).

Além da larga variedade de sinais, a
Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo
(2015) explicita que outra dificuldade apresentada para o diagnóstico dessa síndrome
. . . .nexistência de um exame específico para
a sua constatação, o que torna necessária
a realização de vários exames para a eliminação da possibilidade de outras patologias,
como exames oftalmológicos e auditivos.
É importante perceber que, apesar das
diferenças de sinais demonstrados por cada
indivíduo, existem características comuns
apresentadas por pessoas autistas que podem surgir em maior ou menor intensidade.
A Cartilha de Direitos das Pessoas com
Autismo, lista como alguns sinais importantes
para a indicação de traços autistas ou de outros problemas, e que podem ser percebidos
no ambiente familiar, social e escolar (2011):
a aparente falta de interesse para se relacionar com outras pessoas; agir como se não
escutasse; procurar evitar o contato visual;
demonstrar dificuldade na fala ou em compreender o que é dito e se fazer compreender;
apresentar resistência às mudanças em sua
rotina; e evitar colo, afagos ou outros tipos de
contato físico.
Gadia et al. (2011) lecionam que, em
consequência da dificuldade de interação social, uma pessoa com autismo tende a manifestar comportamentos de isolamento ou de
desinteresse pela realidade que a cerca, dificultando, assim, qualquer forma de atividade
em grupo.
Nada obstante, os mesmos autores ex31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

158

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

plicam que, conforme o indivíduo se aproxima
da idade adulta, o isolamento social tende a
ser minimizado, apesar de, em geral, persistirem as dificuldades de comunicação - mesmo
para aqueles que possuem habilidades verbais adequadas . . . .e construção de laços
afetivos, como amizade, acarretando, muitas
vezes, em dificuldade de compreender a realidade, desde sutilezas de linguagem, como
sarcasmos, ironias e piadas, até a interpretação da imagem que as outras pessoas têm
em relação a ele.
Não raras vezes, os sinais de autismo
são confundidos com os sintomas de outros
transtornos, tais como a esquizofrenia, a qual,
segundo Bosa (2012), durante décadas, foi
considerada como algo similar ao autismo.
No entanto, a partir da década de 70, passou-se a reconhecer a necessidade de distinguir
os transtornos de desenvolvimento surgidos
desde a infância das psicoses características
da esquizofrenia, surgidas ao longo da vida
do indivíduo.

ção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência de 30 de março de
2007, ratificada pelo Brasil, que dispõe:
Art. 1º: Pessoas com deficiência são
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Dessa forma, as pessoas com autismo
gozam de todas as proteções inerentes às
pessoas com deficiência, devendo ser destinadas a elas todas as medidas necessárias
para a fruição de uma convivência social sadia, na forma como será apresentado adiante.

Conforme informação apresentada na
Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo
(2011) é importante que haja a compreensão
de que pessoas autistas possuem níveis diferentes dos déficits de desenvolvimento, de
modo que não se pode delimitar, por exemplo, um padrão cognitivo, tendo em vista que,
em razão das dificuldades de interação social,
constatam-se quadros de déficit intelectual,
podendo variar de leve a profundo, mas também há relatos de pessoas com autismo que
não apresentam qualquer comprometimento
cognitivo, algumas demonstrando, inclusive,
inteligência considerada acima do normal.
No entanto, independentemente do nível de comprometimento cognitivo, todos os
indivíduos diagnosticados como autistas são
considerados pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como pessoas portadoras de
deficiência, tendo em vista que se enquadram
na definição expressa no art. 1º da Conven31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda hoje, a Inclusão Escolar configura um desafio para o Sistema Educacional Brasileiro, não obstante quando tratamos de educandos com Transtorno do Espectro Autista parece
que o desafio é maior.
A legislação atual apresenta uma série de direitos que tem como prerrogativa garantir
o desenvolvimento integral das crianças com TEA, no entanto, poucas políticas públicas, de
fato, são implementadas para a efetivação desses direitos na sociedade.
Para além dos entraves legais e de políticas públicas, o próprio diagnóstico de Transtorno
do Espectro Autista é difícil e se depende de um rol de características personalizadas, que
vai desde situações inerentes ao comportamento individual da pessoa até o descarte final de
outras síndromes ou transtornos.
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OS JOGOS TEATRAIS NA SALA DE AULA NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
RESUMO: A abordagem pedagógica do teatro de autoria de Spolin (2001) está amplamente
difundida no Brasil através de uma série de pesquisas acadêmicas, tanto de pós-graduação
quanto no âmbito da graduação, levadas a efeito dentro da própria escola, assim como pela via
de inúmeros cursos de formação inicial e contínua de docentes e de artistas da cena, ministrados
nos mais diferentes contextos, ao longo das últimas décadas. Este trabalho pretende trazer à tona
a discussão da educação como prática que leva o indivíduo à sua libertação plena na busca do
conhecimento, bem como no exercício pleno da sua cidadania. Para isso utilizaremos a proposta
pedagógica libertadora e as novidades dos jogos teatrais para educação de crianças, baseado
nas idéias de Viola Spolin. Um olhar para uma educação que pode contribuir na formação
de cidadãos capazes de interagir plenamente em seu cotidiano e participar da construção de
uma sociedade mais justa e com menos exclusão.Vem-se através desta pesquisa mostrar a
possibilidade de trazer esta prática pedagógica para sala de aula mesmo no Ensino Fundamental
I. Muitos professores já conhecem esta prática, portanto ainda não é muito utilizada. Ao observar
as possíveis contribuições dos jogos teatrais para o ensino pudemos verificar que sua prática
pode desenvolver a subjetividade, a percepção, a relação com o outro, a responsabilidade, a
criatividade . . . .iálogo. Pretende-se mostrar esta possibilidade do seu uso tanto para desenvolver
a linguagem oral, quanto as produções textuais.
Palavras-chave: Educação; Jogo Teatral; Conhecimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

prática de Jogos Teatrais iniciou-se para a integração de filhos de imigrantes e
crianças em situação de vulnerabilidade social na década de 60. A operacionalização lúdica dos princípios inerentes ao método das ações físicas, historicamente
ligada às realizações de importantes grupos americanos dos anos 60, como o Open Theatre
e The Compass Players – continua hoje dando frutos em diferentes países, dentro de campos
de atuação variada, vinculados tanto à experimentação teatral, quanto à educação formal e
informal.
Mediante a depuração da percepção sensorial, os jogos teatrais na contramão da ênfase
na inventividade, interpretação ou dramaturgia procuravam promover a experiência do acordo
tácito coletivo.
Neles, a fábula não é ponto de partida, mas decorrência da ação . . . .iscalização de
objetos, lugares, emoções eram eixos da aprendizagem teatral que estava sempre vinculada
à escuta cuidadosa do companheiro que no qual seria seu par na troca de falas ou gestos.
Ao entrar em relação com o parceiro de jogo e com ele construir fisicamente uma ficção
partilhada com os jogadores ou até mesmo com a plateia de outras crianças. Aprendia-se
como se dá a significação no teatro. Sem parceiro não há como ter jogo, essa era a máxima
recorrente da autora na qual baseia esta pesquisa, ilustra bem o caminho proposto.
De modo coerente com a premissa do “learning by doing”, o professor não é chamado
a explicar ou demonstrar, mas sim a favorecer a autodescoberta. . . . .ediador das produções
que ocorrem na sala de aula .
Transparece nesta prática sobre o qual mediador detêm-se, a depuração dos fundamentos da proposta de Spolin explícita, por exemplo, que parte da aceitação como uma premissa
para a conexão entre os jogadores em nosso caso as crianças do Ensino Fundamental I .
Como percebe- se esta prática voltada para a escola possibilita o educador trabalhar
com teatro e aqueles desejam introduzir atividades de teatro em sua sala de aula pode trabalhar as produções de textos coletivas e em dupla e mais tarde incentivar a escrita individual
do que vivenciou na experiência do jogo teatral .
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JOGOS TEATRAIS . . . .SCOLA
Ao pensar como trazer este contexto
para dentro da escola deve-se modalidades
lúdicas inéditas e traz para o primeiro plano
dois temas relevantes, que descortinam perspectivas de atuação férteis para o docente.
Principalmente na produção de texto.
O primeiro deles . . . .inculação entre os
jogos tradicionais – cercados por regras que
fazem parte do legado cultural da humanidade . . . .s jogos teatrais. Embora ela já aparecesse nos livros as produções textuais de
diversas formas, os jogos teatrais possibilitam
uma construção concreta e viva.
Anteriormente podemos fazer exame
mais atentos nas produções de que textos
eram produzidos através de imagens ou recontos, há agora um fato novo que aqui bem
além da transposição do texto para a nossa
língua e passa a contribuir diretamente para
a discussão do assunto, trazendo à tona uma
série de jogos tradicionais brasileiros que alimentam a formulação de novas práticas
A inclusão de jogos tradicionais tão
familiares em nossa cultura. Podemos citar
como Passa- passa três vezes, Senhora Dona
Sancha ou Batatinha Quente , acrescida de
fotografias relativas a situações de aprendizagem na sala de aula , amplia e sublinha
de modo particular a facilitação de produzir
novas experiências sobre a escrita.
Se o fato de os jogos teatrais terem
suas bases solidamente edificadas sobre o
jogo tradicional de regras, constitui uma razão
forte para os professores se dispõem a examiná-los de perto a cultura popular dialogando
de modo estreito com os princípios da própria
criança.
Patrimônio de todas as culturas, em diferentes tempos históricos, os jogos tradicionais, em seu caráter transcultural efetivamente
trazem dentro de si vetores que possibilitam a

apropriação da linguagem teatral por pessoas
das mais variadas origens e contextos.
Usá-lo como elo e fonte de novas possibilidades pedagógicas nos trazem o prazer
de escrever como uma função social. O letramento tanto nos fala sobre isto. Ter o motivo para se expressar através da escrita, uma
escrita sua e ter a possibilidade de interagir
com seus pares,
As oficinas de jogos teatrais são úteis ao
desenvolver a habilidade dos alunos em
comunicar-se por meio do discurso e da
escrita, e de formas não verbais. São fontes de energia que ajudam os alunos a
aprimorar habilidades de concentração,
resolução de problemas e interação em
grupo (SPOLIN, 2007, p. 26).

Neste momento refere-se ao protagonismo de criar. Refere-se às correlações sugeridas com outras áreas de conhecimento,
podemos utilizar todas as disciplinas não a
leitura e escrita. Muitos dos jogos propostos
possuem conexões com outros campos do
saber que venham a enriquecer a visão de
mundo da criança.
Algumas crianças já trazem experiências ricas de produções orais , os jogos teatrais ampliaram seus saberes , as crianças
mais tímidas teriam a oportunidade de ampliar sua comunicação
Vale-se ressaltar que deve-se respeitar
a história de cada par, assim como respeita-se a história do próprio ato teatral , como
ocorre quando se procura ressaltar a relevância dos jogos vinculados à criação de narrativas: salienta-se Arte, por exemplo.
Pistas são, portanto, lançadas para que
os docentes enfrentam seu desafio sempre
renovado: proporcionar condições para o enriquecimento do sentido que a experiência
teatral possa ter para as crianças, de modo a
colocar em xeque a tradicional segmentação
escolar do conhecimento e conteúdos.
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A apresentação de diferentes índices
e listagens, organizados segundo diferentes
entradas ordem alfabética, sequências de oficinas mesclando jogos tradicionais e teatrais,
habilidades agrupadas por natureza e por
grau de desenvolvimento assim como uma
ampla bibliografia contribui para o estabelecimento de outros trajetos possíveis de leitura,
cuja utilidade pode ser facilmente estimada
através da mediação do professor.

OS JOGOS TEATRAIS NA SALA DE AULA
Os jogos teatrais têm uma estrutura que
permite a mudança de atitude por parte do
professor, ou seja, dentro de um jogo, ele somente propõe o problema, pois a busca de
solução é feita por todo o grupo. Sendo assim, não há, nessa situação, o detentor das
respostas, mas a resposta pode ser dada por
todos.
Acredita-se que os jogos teatrais possam ajudar na abordagem de temas que normalmente ficam ausentes do dia a dia da sala
de aula , como a possibilidade de o conhecimento transformar situações de dominadores
e dominados, questões sobre exclusão social
ou ainda questões da ética na sociedade. Os
jogos utilizam atividades que são originadoras
de problemas, cujas soluções levam o grupo
à reflexão e ao diálogo.
O papel do professor nessa situação
. . . .e problematizar as respostas para que
todos, em acordo, optem por uma. Spolin
(2007). . . . .ar educador-educando entrando
em cena, como diria Paulo Freire.
No contexto pedagógico, o jogo que
enfoca a parte de um todo, pode contribuir
na formação de cidadãos mais participantes
e responsáveis pelo outro, como também
alunos co-participantes na formação de outros. Como ele faz parte de uma sociedade,
deve contribuir para que a justiça, a tolerância
. . . .nclusão estejam presentes abundantemente no cotidiano das crianças.

Jogos Teatrais na sala de aula certamente descortina para a criança um amplo
universo de aprendizagens e de construção
de significados a serem experimentados em
nosso sistema escolar, se quisermos contribuir para uma formação mais rica.
No entanto, não pode-se ter ingenuidade é fácil esta nova prática. O professor deve
ter claro também seu planejamento e aonde
pretende chegar quando apresenta à criança
a possibilidade de criação.
Como poderia parecer à primeira vista,
em sua aparência uma brincadeira de aprender a escrever pode se tornar um grande propósito da ampliação da linguagem .
A atuação e intervenção docente devem buscar projetos ou de metodologias tidas
como confiáveis para inserir os jogos em planejamentos. De modo mais abrangente e menos doutrinário, o professor deve ao apontar
perspectivas para o fazer teatral numa ótica
lúdica, no âmbito das contradições inerentes
à instituição escolar . . . .aixa etária das crianças .
Para tanto, possibilita que as crianças
consigam entender o jogo e como é importante o auxílio do parceiro para suas conquistas.
Os jogos podem incentivar a transformação
na aprendizagem, tornando os jogadores
capazes de construir situações, objetos ou
conceitos impossíveis de serem captados em
palavras e até criá-los a partir do nada.
Os jogos teatrais despertam sobretudo o interesse para leitura e situa em extrair
princípios de trabalho que fundamentos a intervenção docente, auxiliando na suas crianças a refletir mais verticalmente sobre os significados das sua escritas e aprendizagens
proporcionadas pelo jogo, as transformações
dinamizam sem cessar as aprendizagens.
Existe uma infinidade de jogos teatrais,
cada qual com seus objetivos trabalhar a expressão corporal, superar a timidez, exercitar
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o improviso, treinar a voz, produzir textos entre
outros. A grande maioria proporciona benefícios como:
• Melhora o raciocínio lógico;
• Aprimora a percepção;
• Trabalha a coordenação motora:
• Desenvolver a criatividade;
• Incentiva o pensamento crítico;
• Induz ao autoconhecimento e autoestima;
• Aperfeiçoar a escrita;
• Aperfeiçoar a comunicação.
Por isso, os jogos teatrais são bem-vindos ao cotidiano da escola, pois esses benefícios auxiliam no desenvolvimento dos alunos
e facilitam o processo de ensino-aprendizagem,
Os jogos teatrais podem trazer frescor e
vitalidade para a sala de aula. As oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempo do currículo, mas
sim como complementos para aprendizagem escolar, ampliando a consciência
de problemas e ideias fundamentais para
o desenvolvimento intelectual dos alunos
(SPOLIN, 2007, p. 29).

E por se tratar de uma atividade divertida, os jogos têm grande aceitação na sala
de aula. Como aplicar:
Os jogos são bem diversificados e cada
um tem sua forma de aplicação. Porém, alguns cuidados são gerais. Libere espaço dentro da sala, para que os alunos fiquem mais
à vontade.
• Antes de começar um jogo, explique
para a turma a importância de ouvir
e respeitar os colegas;
• Imponha regras para que o andamento do jogo flua;

• Deixe claro para as crianças, que
não há certo e nem errado durante
os exercícios, que o mais importante
é se entregar e se divertir;
• Independente da faixa etária da turma, sempre converse no final, para
saber a opinião deles sobre a atividade e verificar o que foi aprendido.

EXEMPLOS DE JOGOS TEATRAIS
Jogo 1: Isso não é um Tecido.
Separe um tecido. Uma toalha, um lenço, uma fronha, qualquer um desses serve!
Posicione a turma em roda. Explique que o
primeiro jogador falará “isso não é um tecido”
e em seguida dirá o que é, de acordo com a
sua imaginação. Por exemplo: Isso não é um
tecido, isso é uma guitarra. Em seguida, o
próximo jogador deverá fazer o mesmo, mas
“negando” o objeto dito pelo colega: Isso não
é um tecido, isso não é uma guitarra, isso é
um espelho. E assim por diante, até chegar
ao último jogador.
Atenção: Cada jogador precisa fazer
os gestos que demonstre o que . . . .ecido.
Se for um pente de cabelo, precisa representar alguém penteando o cabelo. E caso um
jogador esqueça a sequência, os demais são
autorizados a fazer mímicas para ajudá-lo a
lembrar, mas não podem falar o nome do objeto.
Um jogo muito divertido que trabalha a
expressão corporal, a memória e desenvolve
a imaginação.
Jogo 2: Tradutor e Especialista
Separe duplas. Explique que eles deverão determinar quem será o tradutor e quem
será o especialista. Em seguida, diga o seguinte: “Hoje, teremos palestras com especialistas que vieram de longe, de outros países e
até mesmo de outros planetas. O problema é
que eles não falam a nossa língua. Por sorte,
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eles estarão acompanhados por tradutores,
que nos ajudarão a compreender a palestra”.
Depois, convide as duplas para irem à
frente. Oriente que o especialista fala uma língua maluca, totalmente desconhecida, e que
o tradutor improvisa o que ele imagina que
o especialista esteja dizendo. Para facilitar,
convide um aluno e faça um exemplo para a
turma.
Jogo 3: Raio Laser e Granada
Intérprete um general bem rigoroso! Se
possível, utilize um apito. Trate os alunos como
se fossem soldados. Explique que estão em
um treinamento para aprender a esquivar de
raios lasers e granadas no campo de batalha.
A lógica é parecida com a brincadeira do “morto vivo”, quando você fala “raio
laser”, eles precisam abaixar, quando disser
granada, eles devem pular. Fica ainda mais
divertido se você variar na velocidade.
Os problemas inesperados também podem ser propostos pelos jogos teatrais, para
serem resolvidos de improviso, podem contribuir para a formação de crianças capazes
de interagir nesse novo universo globalizado
e em constante transformação.
O cotidiano familiar, social, escolar e do
trabalho propõe a cada dia situações novas
que devem ser resolvidas de forma crítica e
justa a fim de minimizar as injustiças . . . .xclusão de pessoas.
Os jogos de Spolin são muito utilizados
na formação de atores e podem ser explorados nos contexto pedagógico. Quando utilizados na formação de atores com o objetivo de
desenvolver personagens, o jogo deve enfocar o quem, onde as atividades desenvolvidas
visam que os participantes demonstrem em
suas ações que entenderam quem . . . .ersonagem que devem encenar. Outros exemplos
de jogo propostos por Spolin (2001, p. 119):
Objetivo: mostrar, e não contar o per-

sonagem.
Foco: permitir que quem é criança revele-se por si mesmo.
Estabelecendo esse tipo de foco no
jogo, poderemos discutir sobre como o comprometimento do respeito resulta efetivamente
na sociedade. Para isso, o improviso . . . .riatividade devem florescer na criança, pois ela
terá de representar um personagem que pode
existir na sociedade ou no seu cotidiano, mas
para resolver o problema proposto pelo jogo
e atingir o foco, o jogador deve reproduzi-lo
imaginariamente através de palavras, gestos
ou ações.
Outro tipo de foco do jogo teatral
. . . .nde, e na formação de atores, esse jogo
é proposto com a intenção de que os jogadores, em suas ações, demonstrem onde estão,
isto é, como . . . .ocal onde estão interagindo.
Vejamos um exemplo de jogo proposto
por Spolin (2001, p. 50):
Objetivo: tornar visível o invisível.
Foco: mostrar onde você está através
do contato físico com todos os objetos desenhados. Os objetos são simplesmente representados por riscos de giz numa lousa ou
num pedaço de papel que deve ser colocado
no local específico . Cada jogador deve,de alguma forma, manipular ou tocar tudo o que foi
desenhado no quadro, compartilhando com a
platéia a sua visibilidade.
Esse tipo de atividade pode permitir a
discussão de problemas locais e assim procurar as devidas soluções. Nesse caso também o imaginário, a criatividade . . . .mproviso
devem aflorar para que haja a resolução do
problema proposto.
Além de quem . . . .ersonagem ou onde
está se desenvolvendo o jogo, existe o foco
em o quê, que visa demonstrar a ação que
deve ser efetuada pelos jogadores e como
deve interagir todo o grupo. Vamos ver um
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exemplo de jogo cujo foco está na ação, segundo Spolin (2001 p. 91).
Objetivo: ajudar os jogadores a utilizar
o silêncio para construir tensão.
Foco: no silêncio entre jogadores.
Com esse foco, poderemos discutir
ações benéficas ou maléficas para a sociedade e para a aprendizagem. O que se espera
com esse foco é que situações de injustiças
e de exclusão, existentes no cotidiano escolar
como também da comunidade ao redor da
escola, sejam transformadas.
Esses focos levam ao envolvimento de
todos os jogadores . . . .usca em conjunto das
soluções para atingi-los. Para que qualquer
um desses focos citados seja atingido é necessário o envolvimento de todos para resolver o problema, aflorando com isso, a criatividade, a confiança recíproca, a necessidade
de ajuda e, de certa forma, a independência,
O desenvolvimento progressivo do sentido de cooperação leva à autonomia da
consciência, realizando a “revolução copernicana” que se processa no indivíduo,
ao passar da relação de dependência
para a de independência (SPOLIN, 2001,
p. 13).

A independência não nasce da disputa
para se encontrar a resposta, pois é necessário que cada um ajude o outro na busca
da solução. Não só ajudar o outro, mas procurar ajuda e essa . . . .ssência da educação:
formar indivíduos capazes de lutar por seus
objetivos, respeitando as diferenças dos outros que estão à sua volta; como também que
sejam solidários e abertos ao diálogo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao olhar para a educação, enquanto educadores das crianças do Ensino Fundamental não pode-se separá-la da sociedade, pois ela acontece na sociedade, com isso, ações
desenvolvidas na escola serão refletidas na sociedade, como também a escola será reflexo
da sociedade. Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio
(FREIRE, 2008, p. 43).
Sendo assim, ao construir uma prática pedagógica deve-se estabelecer o que se pretende com ela, isto é, desde a melhora da aprendizagem das nossas crianças até, ensiná-las
a escrever com autonomia e liberdade. Este artigo vem mostrar a possibilidade de uma nova
proposta de diálogo e aprendizagem mesmo para as crianças do Ensino Fundamental I.
O diálogo deve ser o mediador do desenvolvimento destas atividades. Deve ser horizontal, como proposto por Paulo Freire, onde ninguém impõe suas idéias, mas todos discutem
a melhor resolução para a situação proposta.E depois podem registrá-las em grupo ou individualmente. Para aquelas crianças que ainda tem dificuldades na escrita, o professor pode
ser mediador ou escriba.
O diálogo problematizador que leva à reflexão deve ser o foco do cotidiano da sala de
aula,
Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa a
posições quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da polêmica.
Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo e pela não recusa ao velho só porque é
velho, mas pela aceitação de ambos, enquanto válidos (FREIRE, 2008, p. 71).

É nesse sentido que a educação deve ser norteada, permitindo que as crianças partilhem de um cotidiano onde o diálogo crítico e não apenas polêmico pode contribuir para
a formação de indivíduos capazes de interagir com o universo a sua volta de forma crítica,
criativa, sendo gerador de situações de inclusão e de tolerância.
Quando o conhecimento pode ser partilhado dialogicamente, todos podem contribuir
pela sua partilha, com isso é possível que educandos se sintam mais motivados na aprendizagem bem como na busca plena do conhecimento. Acreditamos que os jogos teatrais podem
ajudar na facilitação desse ambiente, pois eles focam na resolução de problemas; e para que
a resolução seja efetuada da melhor forma, todos devem contribuir. Com isso, não há mais o
detentor do conhecimento, mas aquele que motiva a todos na busca do conhecimento, para
assim solucionar o problema proposto.
É necessário voltar para a educação um olhar acolhedor, ou seja, aquele que permite
à criança o acesso pleno às suas falas e posições. As condições de interagir com o universo
atual; pois, as necessidades das crianças de hoje não são as mesmas das crianças de anos
anteriores. Hoje a criança necessita ser preparada para resolver problemas inesperados em
seu cotidiano, para isso a criatividade . . . .riticidade são essenciais.
O professor não pode apenas ser um transmissor do que pensar saber , mas deve ser
aquele que desperta na criança a busca do conhecimento e resoluções de problema por
mais simples que sejam.
É necessário que a criança veja tanto na cultura como na social e histórica linguagens e
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conhecimentos necessários para dialogar e interagir com as transformações sociais, culturais
e tecnológicas, e nesse sentido a escola tem papel fundamental na sua formação.
A criança será assim, capaz de exercer plenamente a sua cidadania e se tornará o agente transformador na sociedade. E mostra-se ao discutir, conversar, interagir com seus pares as
crianças vão formando suas opiniões e podem expressá-las em seus textos orais e escritos.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

171

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

REFERÊNCIAS
BARCELLOS, H. Além do circulo de giz. Brasília: MUSIMED., 1995.
BRECHT, B. Teatro de diversão ou teatro pedagógico. In Revista civilização Brasileira, número 3, julho 1965.
ECO, U. Obra aberta. Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. (8ª ed.). São Paulo: Perspectiva,
1997. LAPENDA, C. D. Teatro: recurso lúdico e pedagógico. In: A. C. (Coord), Aprender e ensinar com textos não
escolares. v. 3 São Paulo: Cortez, 1997.
NUNES, L. A. Do livro para o palco: formas de interação entre o épico literário . . . .eatral. In: O Percevejo n. 9,
ano 8, 2000.
OLIVEIRA, N. R. A presença do teatro no ensino de física. (Dissertação de Mestrado). São Paulo: FEUSP/IFUSP,
2004.
FREIRE, P. À sombra desta mangueira. 2. ed. São Paulo: Olho d'água, 1995.
______. Educação como prática de liberdade. 31ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
______. Extensão ou comunicação. (R. D. Oliveira, Trad.) Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
______. Pedagogia da
Paulo: Paz e Terra, 2000.

autonomia.

Saberes

necessários

à

prática educativa. 15. ed. São

______. Pedagogia do oprimido. ed. 39. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
______. Educação e mudança. 30 (M. Gadotti e L.L. Martin). São Paulo: Paz e Terra, 2007.
KOUDELA, I. D. Jogos teatrais. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. Texto e jogo: uma didática brechtiana. São Paulo: Perspectiva, 2008.
PUPO, M. L. Palavras em jogo. Textos literários e teatro-educação. (Tese de Livre- docência). São Paulo: ECA/
USP, 1997.
SNYDERS, G. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários. (C. A. SILVA, Trad.) Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1993.
SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2000.
______. Jogos teatrais. O fichário. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2001a.
______. O jogo teatral no livro do diretor. (I. D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2001b.
______. Jogos Teatrais para a sala de aula: um manual para o professor. (I.D. KOUDELA, Trad.) São Paulo: Perspectiva, 2007.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

172

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

Professora de Educação Infantil e Fundamental
I na Secretaria de Educação da Prefeitura de
São Paulo. Professora de Educação Básica na
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.
Especialista em Alfabetização e Letramento pela
Faculdade Campos Salles.

DÉBORA
EVANGELISTA DE SOUZA

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

173

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Objetivo deste é identificar e refletir as possíveis relações entre professor . . . .luno a
fim de contribuir para o processo ensino-aprendizagem, da identificação de pontos relevantes,
nas concepções, que possam estimular professor e aluno para uma convivência de afetividade
no processo educativo levando-os a uma educação de qualidade no processo metodológico. A
pesquisa é de cunho bibliográfico, que a prática educativa é de grande significância na formação
do educando cidadão. Assim, traça uma análise reflexiva dos principais problemas cotidianos
enfrentados na sala de aula pelos alunos e professores, em suas interações, enquanto sujeitos
inerentes do processo educacional. Também se baseará na pedagogia dialógica de Paulo Freire,
na qual o Educador e Educando desenvolvem uma relação de respeito horizontal: diálogo, respeito
e afetividade. A escolha do tema se deu, com o objetivo de refletir criticamente sobre os problemas
educacionais.
Palavras-chave: Diálogo; Respeito; Afetividade.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

174

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTRODUÇÃO

O

objetivo geral aqui apresentado é abordar a interação Professor-Aluno na aprendizagem sob os enfoques literários, psicológicos, sócio-históricos e afetivos, buscando compreender suas influências na aprendizagem do ensino fundamental,
já que, a educação é uma atividade sócio-política na qual consiste em a relação entre sujeito:
Professor e aluno.
Para que se entenda a dimensão desta relação faz-se necessário conceituar Interação:
Processo interpessoal pelos quais indivíduos em contato modificam temporariamente seus
comportamentos uns em relação aos outros, por uma estimulação recíproca contínua. A interação social . . . .odo comportamental fundamental em grupo (DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA,
p. 439).
Objetivos Específicos na interação Professor-Aluno, a escola enquanto instituição educativa desempenha um papel fundamental, sendo palco das diversas situações que propiciam
esta interação ocorre no que tange sua dimensão socializante, a qual prepara o indivíduo para
a convivência em grupo e em sociedade. Assim, também é função da escola a dimensão
epistêmica, o qual ocorre à apropriação de conhecimentos acumulados, bem como a qualificação para o trabalho, dimensão profissionalizante.
Na fala de Freire (1997, p.32), percebe-se o vínculo entre o diálogo . . . .ator afetivo
que norteará a virtude primordial do diálogo, o respeito aos educandos não somente como
receptores, mas enquanto indivíduos.
Tendo como problema da pesquisa, é constatado que as relações afetivas que o aluno
estabelece com os colegas e professores são de grande valor na educação, pois a afetividade
constitui a base de todas as reações da pessoa diante da vida. Sabendo que as dificuldades
afetivas provocam desadaptações sociais e escolares, bem como perturbações no comportamento, o cuidado com a educação afetiva deve caminhar lado a lado com a educação
intelectual.
A justificativa da presente pesquisa é buscar conhecer a teoria acima descrita que poderá contribuir a uma boa convivência no interior das instituições educativas a qual ocorrem,
antes de tudo, um contato humano entre pessoas que pensam e agem e têm, sobretudo,
sentimentos. É preciso respeitar o outro no seu modo de ser e assim, garantir um bom relacionamento, possibilitando um clima de confiança.
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O ESPAÇO DA ESCOLA
O perfil da educação brasileira apresentou significativas mudanças nas últimas décadas. O desempenho dos alunos remete-nos à
necessidade de considerarem a formação do
professor, como sendo requisito fundamental
para a melhoria dos índices de aprovação,
repetência e evasão do ensino.
As expectativas do professor sobre o
desempenho dos alunos podem funcionar
como uma “suposição de auto realização”.
Isto é: o aluno de quem o professor espera
menos . . . .ue realiza menos, ao passo que
aqueles de quem se espera um bom desempenho acabam, na realidade, por apresentá-lo.
Assim, as taxas de evasão evidenciam
a baixa qualidade do ensino . . . .ncapacidade
dos sistemas educacionais e das escolas de
garantir a permanência do aluno, penalizando os alunos de nível de renda mais baixos.
Exatamente por fazerem parte de famílias desprovidas de recursos, as crianças não têm
acesso ao mínimo de informações culturais
no lar, e por isso, chegam à escola em situação de inferioridade em relação à maioria dos
estudantes de classes mais altas.
Uma criança que faz parte de uma família de poucos recursos, sua alimentação será
deficiente e, por isso, seu desenvolvimento
físico e sua saúde serão deficientes. Por viver
em ambientes com pessoas que não tiveram
uma boa formação escolar, sua linguagem
terá muitas falhas. O estudante carente usa
uma linguagem pobre em vocabulário e em
sua estruturação. Seus colegas de famílias de
melhor posição social, que cresceram entre
pessoas com algum grau de instrução, teriam
domínio de um proveitoso vocabulário.
COLL (1996, p. 95) afirma que:
Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: por sua participação em experiências diversas, por
exploração sistemática do meio físico ou
social, ao escutar atentamente um relato

ou uma exposição feita por alguém sobre um determinado tema, ao assistir um
programa de televisão, ao ler um livro, ao
observar os demais e os objetos com certa curiosidade e ao aprender conteúdos
escolares propostos por seu professor na
escola (COLL, 1996, p.95).

Os regulamentos e exigências escolares também são vistos como causas dos
problemas que a educação enfrenta. Logo de
início há uma extrema falta de vagas, a escola
tem uma localização que dificulta o trajeto de
ida e volta dos alunos.
Depois temos os horários estabelecidos
pelas escolas, que são muito criticados por
não atenderem a realidade da população. Outro fator que dificulta a permanência . . . .om
desempenho dos alunos na escola são as
despesas com materiais exigidos pela escola
como: uniforme, livros, taxas, etc. Isso porque
na maioria dos casos, os pais não podem
comprar o que a escola exige.
Todos esses regulamentos não são problemas para as crianças de classe média, cujos
pais são bem empregados. No entanto, para as
crianças de famílias pobres, estas exigências
representam grandes dificuldades e obstáculos
para conseguir aprovação na escola.
A família é colocada como principal
responsável pelo fracasso dos alunos, não
sendo questionadas, as condições materiais
de vida dessas famílias, nem sua participação nas relações sociais de produção que
são o que determinam, em última instância,
as possibilidades de assistência aos filhos.
Essas conclusões ideológicas eximem os professores de observar sua própria atuação no
contexto escolar, sua participação na seletividade . . . .unção da escola como reprodutora
da sociedade desigual na qual se insere,
A escola não pode ser propriedade de um
partido; . . . .estre faltará em seus deveres
quando empregue a autoridade de que
dispõe para atrair seus alunos à rotina de
seus preconceitos pessoais, por mais justificados que lhes pareçam (DURKHEIM,
1978, p.49).
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Em várias salas de aula nota-se a exigência constante de disciplina, o estabelecimento de uma relação autoritária entre o
professor e seus alunos, o trabalho obrigatório e repetitivo. Um dos meios de controlar a
disciplina . . . .ivisão do tempo.

relacionamento com os alunos determina o
clima emocional da sala de aula. Esse clima
poderá ser positivo, de apoio ao aluno, quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno sente segurança, não teme
a crítica . . . .ensura do professor.

Há hora determinada para entrar, sair,
para o recreio, a merenda, para tomar água,
para ir ao banheiro, etc. O cumprimento do
horário é obrigatório, sem levar em conta o
que a criança está fazendo ou qual . . . .ua
vontade no momento.

Seu nível de ansiedade mantém-se baixo e ele pode trabalhar descontraído, criar,
render mais intelectualmente. Porém, se o aluno teme constantemente a crítica . . . .ensura
do professor, se o relacionamento entre eles é
permeado de hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de aula é negativa. Neste caso,
há o aumento da ansiedade do aluno, com
repercussões físicas, diminuindo sua capacidade de percepção, raciocínio e criatividade.

Há, por parte do professor, uma vigilância constante e ameaças, gerando um clima
de tensão entre as crianças, por estarem sempre antecipando as consequências de seus
“maus atos”: o aluno corre o risco de ficar
sem recreio, de ser retirado após as aulas,
além de outras ameaças de castigo. Quem
é “bem-comportado" recebe recompensas
. . . .presentado como modelo aos colegas,
Mas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje, uma suspensão transformou-se
num prêmio, seja ela de um dia ou mais.
Algumas escolas, mesmo mantendo o
sistema de suspensão, são mais esclarecidas, suspendem os alunos de suas atividades didáticas e recreativas, mantendo-o em seu recinto através da organização
de trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e aproveitam para encaminhá-lo
aos serviços de orientação educacional.
Nesses casos, o prêmio não é tão grande
(WERNECK, 1999, p.60).

A atitude do professor em sala de aula
é importante para criar climas de atenção e
concentração, sem que se perca a alegria.
As aulas tanto podem inibir o aluno quanto
fazer que atue de maneira indisciplinada. Portanto, o papel do professor . . . .e mediador
e facilitador; que interage com os alunos na
construção do saber. Neste sentido, é muito
importante ajudar os professores a saberem
ensinar, garantindo assim que todos os alunos possam aprender e desenvolver seu raciocínio.
Alguns professores sentem que seu

Se a aprendizagem, em sala de aula, for
uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como
alguém capaz. Se ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá
a se transformar em ameaça. O aluno ao se
considerar fracassado, vai buscar os culpados pelo seu conceito negativo e começa a
achar que o professor é chato e que as lições
não servem para nada.

O VALOR DO AFETO NA RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO
O saudoso educador Paulo Freire (1997,
p.98) certa vez proferiu que “não há educação sem amor”. Sabiamente ele foi ao âmago
de tudo, pois educar sem amor pode resultar em um mero ganha pão, em um simples
contar de hora-aula ou em uma assinatura de
folha de ponto apenas. É mister que viver de
verdade exige vontade, alegria, doação, ou
seja, exige paixão.
Ainda, o poema de Francisco Otaviano de Almeida Rosa (1987, p. 12) que diz:
“quem passou pela vida em brancas nuvens,
[...] passou pela vida e não viveu”. Acredito
que mais que a própria razão, a condição
de amar é que nos torna especiais dentre
os seres que habitam a terra. E na hora de
transmitir nossos conhecimentos aos outros
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homens é importante fazer valer isto que há
de belo dentro de nós, sempre transmitindo
conhecimentos com afeto.
De acordo com a perspectiva Walloniana, falar de afetividade no ato educacional,
mais precisamente na relação professor-aluno, é falar de como lidar com as emoções,
com a disciplina e com a postura do conflito
eu . . . .utro. Vale ressaltar que essa postura de conflito eu . . . .utro, ocorre em dois
momentos distintos da vida do educando: na
infância e na adolescência.
Para a criança, o conflito se dá com as
diversas interferências da família, sua primeira
comunidade, e da escola (ou qualquer outro
ambiente que ela frequente) em sua vida. Para
o adolescente, o conflito ocorre com o estranhamento de si com o mundo que o cerca.
A sociedade acaba influenciando no desenvolvimento psíquico do aprendiz. O professor deve estar atento e consciente de sua
responsabilidade como educador. O ambiente de sala de aula, que muitas vezes pode
se mostrar frio, severo e hostil aos nossos
educandos, deve ser recolocado, reapresentado aos mesmos de forma mais amena e
amigável.
Quando a maioria das tarefas de sala
de aula exige que a criança fique parada e
estática, com uma atenção direcionada ao
que é exposto pelo professor, certamente este
local não será um dos mais atraentes para
ela. Não é difícil, dentro desse clima austero,
surgir hostilidade da criança em relação ao
professor e ao ambiente escolar. Dentro dessas situações de conflito facilmente observadas nas escolas, o professor pode fazer toda
a diferença.
Se o professor tiver conhecimento do
conflito eu . . . .utro na construção da personalidade do aluno, com certeza, ele saberá conduzir as relações e receberá esses estímulos
com mais calma, não tomando os mesmos
como uma questão pessoal.
O professor precisa compreender o alu-

no e seu universo sociocultural. Mas conhecer
esse aluno e seu universo implica em uma
pré-disposição de amá-lo. Cabe ao professor investigar mais esse aluno e, ao longo de
sua formação, não deixar que esse educando acumule raivas ou questionamentos. Hoje
muito se sabe que o lado intelectual caminha
de mãos dadas com o lado afetivo.
Considerando esses pontos discutidos,
o relacionamento entre professor e aluno deve
ser de amizade, de respeito mútuo, de troca
de solidariedade, não aceitando de maneira
alguma um ambiente hostil e opressor que
semeie o medo . . . .aiva no contexto de sala
de aula.
A prática pedagógica deve sempre
prezar o bem estar do educando. Quando o
educador consegue entender o poder dessa
pedagogia do amor e toda a bem querência
que a mesma traz, mais e mais alunos aprenderão com maior facilidade e gosto e, acima
de tudo, mais e mais professores notáveis e
inesquecíveis passarão pela vida de nossos
educandos deixando suas marcas positivas.

AFETIVIDADE
Como atividade essencialmente criadora, a educação apresenta o escopo de guiar
o homem no desenvolvimento dinâmico, no
curso do qual se constituiria como pessoa
humana, dotada de armas do conhecimento,
do poder de julgar e das virtudes morais. No
contexto das dinâmicas sociais, a educação
. . . .nstituição de ensino, no papel de seus
professores, devem apresentar um caráter
crítico de elevação cultural do indivíduo e da
sociedade,
Conhecer é apropriar-se intelectualmente de um dado campo de fatos, ou de
ideias que constituem o saber estabelecido; pensar é enfrentar pela reflexão a
capacidade de uma experiência nova cujo
sentido ainda precisa ser reformulado
que precisa ser reproduzido pelo trabalho de reflexão, sem outras garantias senão o contato com a própria experiência
(CHAUÍ, 1998, p.45).
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É de suma importância que o professor,
por maior que seja sua capacidade, seu conhecimento, sua formação, tenha consciência
de que ele e seus alunos estão em locais,
ângulos opostos: por outro lado, ele não deve
se vangloriar desta hierarquia e muito menos
de seu conhecimento. Para que haja uma boa
convivência entre professor e aluno, um bom
diálogo é fator essencial.
Entretanto, não é esta realidade que observamos no contexto educacional brasileiro,
pois o professor geralmente é arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando um clima de
terror em sala de aula. Na maioria das vezes
a causa desta problemática está na má remuneração, na falta de preparo, na instabilidade
familiar, fatores que influenciam no desempenho do docente.
Desde os seus primeiros trabalhos, na
verdade, PIAGET (1980), reconheceu o aspecto
afetivo como importante embora tenha centrado menos sobre este aspecto do que sobre o
aspecto cognitivo. Uma segunda razão provável
para um estudo maior da dimensão cognitiva
reside no fato de Piaget ter percebido que o
estudo científico do aspecto afetivo como mais
difícil do que o estudo da estrutura cognitiva.
É possível que Piaget tenha escolhido,
tentar resolver primeiro os problemas mais controláveis e por isso, dedicou uma quantidade
desproporcional de sua energia às questões de
estrutura cognitiva.
Uma terceira razão para isso é que à medida que os psicólogos e educadores tentaram
entender o trabalho de Piaget, as "construções"
que eles fizeram de sua teoria, começaram na
melhor das hipóteses, como "pré-operacionais".
Afora todas essas considerações, por
certo, uma leitura cuidadosa dos trabalhos de
Piaget deixa claro que uma visão do desenvolvimento intelectual, incluindo apenas o desenvolvimento cognitivo, sem levar inteiramente em
conta os aspectos afetivos é incompleta.

AS ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR
NA UTILIZAÇÃO DE JOGOS E
BRINCADEIRAS

A educação está oportunizando mudanças no pensar da criança e que o seu modo
de olhar o mundo já não é mais o mesmo. É
nessa perspectiva que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade de dar às crianças uma "nova" infância. Uma infância que
tem de ser respeitada em seus interesses e
curiosidades, em que a criança deve brincar
muito e, na brincadeira, desenvolver suas potencialidades.
A criança possui necessidades e características peculiares . . . .scola desempenha
um importante papel nesse aspecto, que é
oferecer um espaço favorável às brincadeiras
associadas a situações de aprendizagem que
sejam significativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável.
O desenvolvimento mental da criança,
antes de seis anos de idade, segundo Piaget,
pode ser sensivelmente estimulado nos jogos.
A brincadeira representa tanto uma atividade
cognitiva quanto social e da forma, as mesmas
nas crianças exercitam suas habilidades físicas,
crescem cognitivamente e aprendem a interagir
com os outros (ANTUNES, 1998, p.73).
O momento da brincadeira possui grande importância, pois contribui para o desenvolvimento do potencial integral da criança.
Sendo também o espaço que proporciona
liberdade criadora, oportunidades de socialização, afetividade e um encontro com o seu
próprio mundo, descobrindo-se de maneira
prazerosa.
Partindo desse pressuposto, e por acreditar que, muitas vezes, as brincadeiras não
têm feito parte do currículo escolar, sendo
ignoradas no planejamento diário, propõe-se
uma reflexão acerca da utilização da brincadeira em seu aspecto pedagógico nas escolas de Educação Infantil.
Ao optar por atividade lúdica como forma de desenvolvimento da aprendizagem, o
educador poderá conhecer melhor o grupo,
promovendo situações interessantes e desafiadoras para a resolução de problemas, per31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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mitindo que os aprendizes façam uma auto
avaliação com relação sobre seu desempenho, além de permitir que todos participem
ativamente de cada etapa vivenciada na execução de cada jogo. Segundo ANTUNES
(1998),
O jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em
que propõe estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal adora
jogar e joga sempre e sozinho, desenvolve
níveis diferentes de sua experiência pessoal e social. O jogo ajudou-o a construir
suas novas descobertas, desenvolve e
enriquece sua personalidade e simboliza
um instrumento pedagógico que leva ao
professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem (ANTUNES, 1998, p. 36).

Cabe ao educador explorar e adaptar
as situações cotidianas do educando as atividades escolares, mas para tanto, é de suma
importância que domine as ideias . . . .étodo
que ele deseja, com o intuito de que o aluno
construa seu próprio conhecimento, e tenha
consciência de que os jogos propostos são
meios para atingir seus propósitos e não fins
em si mesmo. Segundo o mesmo autor,
O jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada programação, é tão ineficaz quanto um único momento de exercício aeróbico para quem pretende ganhar
maior mobilidade física e, por outro lado,
uma grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem validade
efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem que
se tem em mente como meta (p.37).

A atividade lúdica é uma importante fonte ao educador, trazendo informações sobre
os interesses de seus alunos, suas interações,
suas habilidades de adaptação às regras, etc.
Com base nessas observações, o educador
tem a oportunidade de programar atividades
pedagógicas direcionadas.
Ao programar as atividades, é interessante que o educador associe também alguns
questionamentos relativos à idade, capacida-

des, preferências e outras particularidades,
visando o prazer e os efeitos positivos que o
jogo proporciona.
Outra questão importante, além de tratar-se de um dos pontos de preocupação dos
educadores infantis, refere-se à organização
de um espaço adequado para a realização da
atividade, para que o jogo possa ser explorado em sua totalidade.
A conveniência do ambiente é fundamental para o sucesso no uso dos jogos. O
espaço necessário à manipulação das peças
é sempre imprescindível, assim como sua cuidadosa embalagem e organização, a higiene
da mesa ou mesmo do chão em que o aluno usa para sua atividade (ANTUNES, 1998,
p.41).
A atenção do educador é fundamental
no contato direto com a criança, ensinando-a
como utilizar o brinquedo e brincando com
ela também. Ao brincar com a criança, o educador contribui significativamente, pois assim
a auxilia na construção de sua identidade cultural e de sua personalidade.
Ao utilizarmos o jogo na prática pedagógica, é interessante fazer deste um momento
de conhecimento e convivência com as crianças, permitindo conhecê-las e aproximá-las
de seu modo de conhecimento do mundo. É
interessante voltar o olhar não apenas no que
elas fazem, mas também observar o modo
como elas fazem.
Neste processo, o centro de atenção
passa a ser o outro, buscando para os educadores um novo sentido ao trabalho pedagógico: conhecer a criança para trabalhar com
ela, para brincar com ela, para aprender com
ela.
Os jogos devem ser utilizados somente
quando a programação possibilitar e somente
quando se constituírem em um auxílio eficiente ao alcance de um objetivo dentro desta
programação. De certa forma, a elaboração
do programa deve ser precedida do conhecimento dos jogos específicos e, na medida em
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

180

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

que estes aparecem na proposta pedagógica,
é que devem ser aplicados, sempre com o
espírito crítico para mantê-los, alterá-los, substituí-los por outros ao se perceber que ficaram
distantes desses objetivos.
Assim, o jogo só tem validade se usado na hora certa e essa hora é determinada
pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do
aluno e pelo objetivo proposto. Jamais deve
ser introduzido antes que o aluno revele maturidade para superar seu desafio e nunca
quando o aluno revelar cansaço pela atividade ou tédio por seus resultados.
Quando o jogo é extremamente fácil ou
é acima da capacidade de solução por parte
do aluno, causa desinteresse e até mesmo
baixa estima. Por isso, é importante que o
professor planeje desafios que estimulem o
aluno. É essencial que o professor utilize o
jogo ou brincadeira como ferramenta de combate à apatia e como instrumento de desafios
visando a interação do grupo.
O entusiasmo do professor . . . .reparo
dos alunos para um momento especial a ser
propiciado pelo jogo constituem um recurso
insubstituível no estímulo para que os alunos
queiram, e, os jogos devem ser cuidadosamente introduzidos . . . .osição dos alunos
claramente definida.
Nos jogos e brincadeiras que a criança
tem oportunidade de desenvolver um canal
de comunicação, uma abertura para o diálogo com o mundo dos adultos, onde ela estabelece seu controle interior, sua autoestima
e desenvolve relações de confiança consigo
mesma e com os outros.

O JOGO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
As crianças são "as personagens" dos
jogos. Os papéis mudam de um cenário
para outro. E todas têm oportunidade de
experimentar "pegar o outro, ou serem
pegos"; brincar com os amigos ou contra
eles. É só um jogo. Mas é muito mais do
que um jogo (RUBEM ALVES, 2001.p.78).

cional, devemos situá-lo a partir da definição
de objetivos mais amplos. Que papel tem a
educação em relação à sociedade? A escola
é um instrumento de transformação da sociedade; sua função é contribuir, junto com outras instâncias da vida social, para que essas
transformações se efetivem.
Nesse sentido, o trabalho da escola
deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com elas no sentido de que
sua integração na sociedade seja construtiva.
Nessa linha de pensamento, a educação deve
privilegiar o contexto socioeconômico e cultural, reconhecendo as diferenças existentes
entre as crianças (e considerando os valores
. . . .agagem que elas já têm); ter a preocupação de propiciar a todas as crianças um
desenvolvimento integral e dinâmico (cognitivo, afetivo, linguístico, social, moral e físico-motor), assim como a construção . . . .cesso
aos conhecimentos socialmente disponíveis
do mundo físico e social. A educação deve
instrumentalizar as crianças de forma a tornar possível a construção de sua autonomia,
criticidade, criatividade, responsabilidade e
cooperação.
Tendo como base a concepção da
criança como ser integral, constata-se que as
atividades que as crianças estão realizando
na escola têm um tratamento compartimentado. Em relação ao desenvolvimento moral as
crianças constroem normalmente o seu próprio sistema de valores morais, baseando-se
na sua própria necessidade de confiança com
as outras. Esse processo é uma verdadeira construção interior. Na construção autônoma
se forma uma boa concepção de si, um ego
íntegro e uma autonomia que sustente uma
saúde mental positiva.
Formar homens sensíveis, criativos, inventivos e descobridores, assim como espíritos capazes de criticar e distinguir entre o
que está provado . . . .ue não está deve ser o
principal objetivo da educação.

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

Para pensar o jogo como meio educa31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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A linguagem, forma de representação
verbal, é básica no processo de desenvolvimento. Sustenta que a linguagem só aparece
depois do pensamento, e que ele depende
sobretudo da coordenação de esquemas sensório-motor.
A linguagem é uma forma de se comunicar e se expressar; um meio, portanto, de
interagir socialmente. Falar, ler e escrever são
formas de o indivíduo ter acesso aos conhecimentos construídos histórica e socialmente.
Paralelamente, por meio da linguagem, é possível desenvolver a memória, a imaginação
. . . .riatividade e, muito especialmente, passar do pensamento concreto ao pensamento
mais abstrato.

O jogo espelha e melhora o progresso
da criança na pré-escola, com a afirmação
do eu e na idade escolar, ajudando na tarefa
de consolidação do eu. No jogo pode ser
comprovada a importância dos intercâmbios
afetivos das crianças entre elas ou com os
adultos significativos (os pais e os professores). O jogo é uma "janela" da vida emocional
da criança. A oportunidade de a criança expressar seus afetos e emoções do jogo só é
possível num ambiente e espaço que facilitem
a expressão: . . . .dulto que deve criar esse
espaço.

A linguagem é, portanto, o meio básico
de comunicação social dos indivíduos. Até
adquirir a facilidade da linguagem, o jogo
. . . .anal do qual os pensamentos e sentimentos são comunicados pela criança. O jogo
está intimamente relacionado à representação
simbólica e reflete e facilita o desenvolvimento
dessa representação.

O DESENVOLVIMENTO AFETIVO
À medida que a criança se desenvolve e
interage com o meio e com o grupo, sua identidade, sua autoimagem positiva, suas personalidades são desenvolvidas. A afetividade é
uma constante no processo de construção
do conhecimento . . . .la que, na verdade, irá
influenciar o caminho da criança na escolha
dos seus objetivos.
Amor, ódio, agressividade, medo, insegurança, tensão, alegria ou tristeza são alguns dos afetos mais comuns, com os quais
o educador deverá lidar para encaminhar a
criança no seu desenvolvimento.
A motivação é outro fator que influencia
o desenvolvimento: se a motivação é grande,
a criança irá se esforçar para fazer coisas
mais complexas. A criança afetivamente perturbada sofrerá um bloqueio no desenvolvimento geral, pois os problemas afetivos canalizam suas energias.
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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, na 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, seja 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 . . . .segurança" que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita que
a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre . . . .orte da criatividade, reproduzindo
assim o que já existe. Certamente, a simples mudança de paradigmas não garante de forma
alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja, de prática escolar. A superação
de valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de ultrapassados, já não são suficientes
para os avanços necessários na prática docente.
Para o educador, ensinar deve ser uma arte, uma ciência é um conjunto de técnicas
que são utilizadas para se alcançar um objetivo. Em alguns subsídios, torna-se fácil conduzir
o processo de aprender a raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento em
que o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e com
uma educação de qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensino-aprendizagem e
cumprindo seu papel de orientador no processo.
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REFLEXÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA NO ENSINO
PÚBLICO: PRÁTICAS E MÉTODOS DE ENSINO DO INGLÊS
RESUMO: O ensino de idiomas perpassa por uma série de aspectos de natureza ideológica
cultural em relação ao método escolhido para o ensino, a prática pedagógica adequada para
faixa etária do aluno entre diversos outros fatores que com o advento da pandemia no Brasil
potencializam as dificuldades e os desafios dos professores da rede básica de educação pública.
O presente trabalho visa fazer uma reflexão acerca do ensino de língua na contemporaneidade.
A pauta das metodologias ativas trazida pelas pesquisas mais recentes passa pela necessidade
de reaver os métodos obsoletos de ensino não apenas no inglês, mas em todos os idiomas. A
justificativa do presente estudo visa a compreensão da forma como os professores incorporaram
as metodologias ativas no ensino de língua estrangeira, dada as dificuldades encontradas com
ensino remoto, mente do isolamento social desde o ano de 2020. Objetivo terceiro uma discussão
acerca do tema metodologias ativas e ensino remoto diante de um cenário de tanta desigualdade
social e de uma sociedade tão heterogênea quanto a do Brasil trazendo algumas reflexões sobre
interculturalidade e multiculturalidade.
Palavras-chave: Interculturalidade; Multicultura; Ensino Pandêmico; Segunda Língua.
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INTRODUÇÃO

O

processo de Aquisição da linguagem, de forma geral, permeia a questão cultural,
a questão dos costumes e protocolos sociais de um povo, não se trata de mera
aquisição do léxico e da modalidade oral e escrita da língua. A aquisição da
linguagem em língua materna ocorre de forma natural por meio da convivência com o meio,
os estímulos são - em sua maior parte – associados à família, à afetividade e às necessidades
gerais da criança.
Os principais desafios da aquisição da segunda língua - no caso, o inglês . . . .lemento
que mais contrasta com a aquisição da língua materna (L1) . . . .ato de que o convívio com
a segunda língua refere-se, na maioria das vezes, à aula de inglês, e, diferentemente da materna, às necessidades e estímulos se apresentam em uma menor escala, pois a criança já
apresenta um acervo linguístico capaz de supri-los.
A Linguística Aplicada traz um amplo leque de possibilidades em relação à metodologia
de ensino, possibilidades estas que podem ser aplicadas levando em conta o contexto de ensino: a faixa etária, a necessidade do conhecimento do inglês, o tempo de estudo disponível,
o tempo de formação almejado, entre outros tantos aspectos.
Assim, havendo uma possibilidade tão ampla de público, método e contribuições da
Linguística aplicada, percebeu-se a necessidade de realizar um recorte temático, cuja contextualização é pensada para crianças do ensino público no Brasil, sendo a faixa etária de 07
a 11 anos – correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental, ainda que a segunda
língua seja componente curricular obrigatório apenas na segunda etapa deste nas escolas de
ensino regulares – salvo algumas exceções que inserem a Língua Inglesa na grade.
A justificativa em se propor a presente abordagem . . . .e que o ensino de uma segunda
língua, tais como o inglês . . . .spanhol é sumamente importante no panorama atual, levando
em conta a globalização . . . .roca cultural que ocorre entre todos os países do mundo, no
Brasil, especificamente, as relações são ainda mais estreitas com os países que fazem parte
do continente americano.
A aquisição de uma segunda língua amplia a compreensão do mundo por aumentar o
repertório de possibilidades, além de ser sumamente importante na vida adulta para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho. A metodologia de ensino é revisão de literatura, por
meio de ferramentas de pesquisa de consideráveis acervos acadêmicos virtuais tais como o
da UNESP, UFOP e Lume (UFRGS), além de sites de divulgação científica - Google Acadêmico - tendo a busca guiada pelos seguintes indexadores: Linguística Aplicada (L.A), Aquisição
de Segunda Língua (ASL), Língua Inglesa, Ensino Público, Ensino Fundamental I.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

187

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE
SEGUNDA LÍNGUA
O primeiro registro que se tem história
sobre metodologia de ensino de língua estrangeira datado no século III nos manuais
de aprendizagem de latim. Dado o prestígio
da Igreja, a língua era utilizada principalmente
como mecanismo de leitura, por isso ensino
do latim privilegiava a conversação.
Além de ser a língua oficial para transações negócios publicações filosóficas e literárias entre outras coisas justamente pelo poder
que a igreja tinha na idade média.
O aspecto que insere a gramática nos
estudos tanto genéricos quanto no aspecto
de segunda língua . . . .eforma Protestante
que projeta um novo olhar para as práticas
educacionais, contemporânea à reforma pode-se destacar a publicação da obra Didática
Magna no ano de 1638, uma obra pioneira
no ensino de língua materna e língua estrangeira com capítulos dedicados essas duas
metodologias.
Segundo Paiva (2007) o método de ensino de língua estrangeira denominado gramática - tradução foi introduzido nas escolas
secundárias no final do século XVIII na Prússia.
No panorama brasileiro pode-se destacar o primeiro evento relacionado ao contraste entre língua materna e língua estrangeira, o
Concílio de Trento (1546-1563), também relacionado à doutrina católica. Sendo a implementação do português nas línguas faladas
no Brasil pelos nativos, no caso as línguas
indígenas, . . . .ortuguês nesse contexto sendo
a língua estrangeira.
No ano de 1599, foi publicada a Ratio Studiorum - manual que propunha práticas metodológicas para o ensino de língua
portuguesa dentro e fora das escolas secundárias, ainda precárias dentro do panorama

brasileiro. O método gramática-tradução que
era até então utilizado na Prússia refletiu no
ensino de português nesta etapa da história
do Brasil visava implementá-lo como língua
pátria (CESTARO, 2007).
O ensino de inglês como língua estrangeira no Brasil foi introduzido no ano de 1804,
segundo Celani (2001), na Decisão n° 29 da
Resolução de Consulta da Mesa do Desembargo do Paço de 14 de Julho de 1984, como foi
dito, junto às disciplinas aritméticas, álgebra,
geometria – junto ao estudo de francês - tendo como principal justificativa para a inserção
destes idiomas no currículo e, ainda segundo
a autora, já se percebia as línguas estrangeiras
como uma forma de avanço no ensino público.
Na concepção de Celani (1997), naquele período, a perspectiva de compor um
currículo que contemplasse a língua estrangeira não compartilhava dos objetivos da
atualidade, que são de natureza imediatista
- pragmática - diferentemente da composição
da época imperial que tinha o objetivo meramente estético,
Desde a implementação da Decisão
n°29, passando pelo projeto de reforma
do ensino público integral de 16 de julho
de 1826, pela reforma Francisco Campos
de 1931, pelas Leis de Diretrizes e Bases
de 1961 e 1971, o ensino de línguas exerce gradativamente para Celani (2001), papel de menor importância nos currículos
escolares brasileiros. A redução da carga
horária e do número de opções de línguas
oferecidas acaba por determinar que, com
a LDB de 1971, o ensino de LE consista
num mero acréscimo aos programas de
ensino (LONGARAY, 2005, p.11).

Segundo a perspectiva de Bohm (apud
LONGARAY, 2005, p. 11) o ensino de língua
estrangeira introduzido na instituição pública
foi excluído nos anos de autoritarismo militar
(datado de 1964 - 1988), reinventando o currículo para condições de demanda do mercado de trabalho, formando pessoas aptas para
o processo de industrialização.
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Dando continuidade à revisão da Legislação que prevê a Introdução da Língua Estrangeira no Ensino Público, no ano de 1996,
a LDB introduz a condição de obrigatoriedade
de conter a língua estrangeira no currículo
recuperando a importância que antes lhe haviam sido negadas" (PCN, 1998, p.147 apud
LONGARAY, 2005, p.12).
O professor é um elemento fundamental
na formação dos alunos, . . . .gente mediador
dos processos de aprendizagem da criança
para com a sua realidade no panorama escolar. Todo o desenvolvimento deste indivíduo
está associado à sua relação com o meio, os
estímulos estão associados às suas necessidades ao passo que os processos cognitivos consolidam-se em sua atividade mental
– construindo relações internas acerca das
coisas.
Historicamente, as teorias que visavam
compreender como o conhecimento é adquirido passaram por diversas evoluções, conferindo à Epistemologia Linguística, Psicológica
e, mesmo Antropologia as mais variadas e
controversas teorias de aquisição de conhecimento.
Língua, Cultura e Cognição estão acirradamente vinculadas, seja no processo de
aquisição, na etapa da infância, seja em qualquer outra fase do ser humano. Um elemento
não é articulado sem o outro, assim, a partir
do denominado Cognitivismo, principalmente
com Fauconnier e Turner (1984) se rompe
com compreensão da exclusividade do inatismo, ou seja, os teóricos passam a considerar o meio como elemento fundamental de
desenvolvimento do sujeito, ao passo que o
amadurecimento do processo cognitivo se dá
por meio da experiência deste indivíduo para
com seu meio:
É importante aqui registrar que esses
aspectos somente se concretizam socialmente, ou seja, não refletem apenas
o funcionamento de nossa mente como

indivíduos, mas como seres inseridos em
um ambiente cultural. Em outras palavras,
segundo essa visão teórica, há uma relação sistemática entre linguagem, pensamento e experiência (PALOMANES, MARTELOTTA, 2016, p.179)

A linguagem . . . .have para reconhecimento cultural, a partir dela, a criança conseguirá organizar mentalmente os aspectos que
permeiam o cotidiano, sintetizando-os mentalmente e agravando o seu potencial léxico:
O processo de categorização da realidade
é um bom exemplo de como isso acontece. Cognitivistas como Gilles Fauconnier
e Mark Turner ressaltam que a mais simples das atividades do nosso dia a dia
como, por exemplo, reconhecer que um
objeto é uma xícara de café, implica associar, ao mesmo tempo, representações
visuais e táteis de sua forma, a temperatura, o odor . . . .osto do café, e também o
modo como esse objeto é manuseado e
utilizado. Todas essas representações são
criadas em regiões diferentes do cérebro
a cada momento em que ouvimos essa
expressão (PALOMANES, MARTELOTTA,
2016, p. 180).

Não há forma orgânica de se aprofundar
o conhecimento de aquisição da linguagem
e cultura sem cair em experimentos e contradições teóricas, além do que, esse campo
fugirá da proposição de método que se visa
estabelecer neste documento, a de articular a
sistematização linguística do que se compreende por cognição e criar assimilações deste
processo com a prática docente na educação
infantil.
Sendo necessário, neste tópico recorrer
à teoria de Palomanes e Martelotta (2016)
em todas as considerações a respeito dos
processos cognitivos articulados, em primeiro plano, à linguagem – uma vez que neste
artigo, é válido frisar, novamente, se visa consolidar uma ponte com a docência na prática
pedagógica para o ensino de segunda língua.
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cionam como fundamentos de compreensão
da área denominada Linguística Cognitiva
são: “o caráter interacional da construção do
significado”, “o pensamento corporificado”, “a
organização do conhecimento”, “O princípio
de projeção” e “Mesclagem” (PALOMANES,
MARTELOTTA, 2016, p. 189).
Ao longo de toda a história, as mudanças na área da educação são recorrentes,
algumas dessas mudanças ocorreram bem
lentamente, mas possíveis de serem vistas.
O Século XIX, a era da informática, trouxe
mudanças significativas e não podemos nos
esquecer de que os alunos mudaram assim
como a forma de ensinar também.
A mais recente mudança não apenas
no ensino de língua estrangeira, mas no currículo como um todo, foi a implementação da
BNCC. O documento é um ponto de partida
para uma sociedade mais igualitária, ainda
que atualmente seja utópico pensar em uma
educação transformadora a ponto de reaver
as classes sociais historicamente solidificadas no Brasil. Ainda que seja complexo reaver
o planejamento com base nas exigências do
documento acredita-se que a iniciativa seja
inovadora (BNCC),
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo a que tenham
assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE), (BRASIL, 2017, p. 5).

A preocupação com diferentes competências específicas a cada etapa da Educação Básica, estabelecendo habilidades e
campos de experiência torna o planejamento
mais sistematizado e detalhado, o que pode
apresentar uma melhor experiência tanto para
o professor quanto para o aluno.

A Base Nacional Comum Curricular surge com o propósito de desenvolver potencialmente os alunos em todos os aspectos, ele
rompe com a obsoleta concepção de organização dos conteúdos em disciplinas, agora
são chamadas de componentes curriculares,
permitindo um diálogo muito maior entre os
conteúdos, . . . .ue antes era chamado de
interdisciplinaridade.
Para o ensino do Inglês em específico,
o documento opera com a ampliação da oralidade, sendo que muitas das metodologias até
então exploradas lidavam enfaticamente com
o texto escrito . . . .ramática, sendo assim, o
documento propõe uma revolução, principalmente para o ensino público:
Nessa proposta, a língua inglesa não é
mais aquela do “estrangeiro”, oriundo de
países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de uma variante da língua
inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos
e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com
diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês “correto” . . . . ser ensinado . . . .quele falado
por estadunidenses e britânicos (BRASIL,
2017, p. 241).

A Base Nacional Comum Curricular surge com o propósito de desenvolver potencialmente os alunos em todos os aspectos, ele
rompe com a obsoleta concepção de organização dos conteúdos em disciplinas, agora
são chamadas de componentes curriculares,
permitindo um diálogo muito maior entre os
conteúdos, . . . .ue antes era chamado de
interdisciplinaridade.
Outro aspecto fundamental que norteou
a fundamentação da Base Comum Curricular foi a obrigatoriedade de que os currículos
de todas as etapas de Ensino Básico para
todo o Brasil, seja na rede pública, seja na
rede privada de ensino, já eram as propostas
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (este,
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porém, eram norteados por disciplinas de
conteúdo), posteriormente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica
(DCN), diretrizes e direcionamentos em como
realizar trabalhos.
A BNCC amplia a proposta de ambos –
PCN e DCN – ela traz, de forma detalhada em
cada etapa de ensino, por isso mesmo é um
documento bastante amplo e sistematizado.
Trata-se de um parâmetro de conhecimento
mínimo para todos os estudantes do Brasil,
visa-se tornar a educação mais democrática
e igualitária.
O BNCC é uma referência dos objetivos
dos quais se deseja chegar para elaborar e
adequar os currículos, trata-se de um ponto
de partida enquanto os currículos projetam
o percurso até a formação do aluno, outro
ponto interessante a ser levantado . . . .e que
a formação que se visa com este documento
não é apenas a formação do aluno e, sim, a
formação do ser humano.
Assim, os princípios que norteiam o documento são: os princípios éticos, políticos
e estéticos que visam a educação integral
(integral em termos de educação completa,
satisfatória para a introdução do indivíduo
em sociedade e também das três esferas do
poder, sendo que até então sofria-se com a
fragmentação da gestão dos currículos escolares). Sendo assim, é um patamar comum
de aprendizagem para todos os estudantes
brasileiros.
A BNCC traz em sua estrutura dez competências gerais (várias habilidades unidas
compõem o que se entende por competência), no documento, competência se compreende por mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores (BRASIL, 2018,
p.08). Não basta compreender o aluno como
um mero sujeito que possua conhecimentos
acadêmicos, visa-se constituir um cidadão
que consiga resolver questões cotidianas,
seja letrado e tenha um conhecimento crítico

em relação a sociedade da que é parte integrante.
Visando formar uma geração que traga
valores para composição de uma sociedade
mais justa, democrática e que preserve a natureza – focada, claramente, na formação do
homem como ser humano e cidadão e não
apenas de um indivíduo com conhecimentos
acadêmicos.

O ENSINO DE INGLÊS NA ESCOLA
PÚBLICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
NO PANORAMA BRASILEIRO ATUAL
Como foi anteriormente posto em pauta, o ensino de segunda língua perpassa por
questões culturais que influenciam diretamente no aparato cognitivo do indivíduo, dependendo da faixa etária e, também de seu contexto social e, portanto, o contato que tem
com o inglês no seu cotidiano.
O ensino de segunda língua, bem como
outras tantas metodologias de ensino que
vêm sendo desenvolvidas graças ao avanço
das pesquisas no Brasil, tem ganhado novas
perspectivas que visam tornar a prática pedagógica mais coerente tanto com o mercado
de trabalho quanto com a inserção social do
aluno (seja de forma imediata, já possibilitando a aplicação da teoria na prática, seja
pensando na aplicação do conteúdo na vida
social do aluno, no exercício de sua profissão
e cidadania).
As metodologias ativas surgem no intuito de unir o que há de novo em termos de
avanços na área da Educação englobando
tecnologia informação didática e prática pedagógica. sua aplicação dentro da escola traz
à tona nas discussões mais recentes pois faz
parte do que se tem de mais novo e funcional
no âmbito da Educação principalmente para
educação básica,
Primeiramente, é válido salientar que o
conceito de metodologias ativas é bastante
amplo podendo se estender ou restringir com
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base na perspectiva adotada por determinados autores, na Base Nacional Comum Curricular:
A prática das metodologias ativas visa
trazer o estudante para o protagonismo
do aprendizado. [...] Assim, o principal
objetivo deste modelo de ensino é incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, a partir de
problemas e situações reais (ANDRADE,
2020, online).

As metodologias ativas estão em voga
nos principais debates acerca da educação
contemporânea no Brasil, inclusive exaustivamente debatidas na base nacional comum
curricular, pois visam mudar a perspectiva docente não apenas em relação ao aluno, mas
em toda sua prática. Parte das metodologias
ativas e de sua implementação aderem ao
uso de recursos tecnológicos, com advento
da pandemia, o que obrigou os alunos a aderirem o ensino remoto devido ao isolamento
social para conter a disseminação do novo
coronavírus,
Com todos esses paradigmas sobre metodologias ativas, surgiram novas modalidades de ensino, como a Educação a
Distância (EAD) . . . .-learning, que mesclam atividades bem como pesquisas desenvolvidas on-line para complementar e
facilitar o desenvolvimento de atividades
presenciais. Valente (2014, p. 82) salienta
que “diversas estratégias têm sido utilizadas para promover a aprendizagem
ativa, como a aprendizagem baseada na
pesquisa, o uso de jogos, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), ou a
Aprendizagem Baseada em Problemas e
por Projetos (ABPP) (CONSERVA, COSTA, 2020, p. 238).

Quando pensamos no aluno especificamente, diversos são os aspectos que podem
vir a inferir no seu desempenho dentro desse
processo de educação a distância proposto
para suprir a necessidade das aulas presenciais no período de isolamento.
Os aspectos podem estar associados

ao próprio desempenho do aluno na modalidade presencial, ou seja, se ele já tinha dificuldades em sala de aula, dificilmente conseguirá organizar-se para conduzir os estudos
com autonomia. Pode ser que os pré-requisitos para conseguir assimilar os conteúdos
não sejam supridos tanto em relação ao conhecimento acadêmico, quanto à estrutura
que o aluno tem dentro de casa para produzir
esse conhecimento de maneira autônoma. A
maioria dos recursos básicos para o ensino
remoto faz uso de tecnologia:
Estes recursos de aprendizagem são, de
fato, um elemento central muito importante nessa equação, porque a sua utilização
em contextos virtuais de aprendizagem,
permitem congregar todas as vertentes
da literacia, podendo, pois, revelar-se
uma opção bastante válida e eficaz. Com
o crescimento do fenómeno dos vídeos
baseados na web, tornou-se bastante
acessível capturar, editar e partilhar pequenos vídeos, utilizando equipamentos
pouco dispendiosos e softwares gratuitos
e livres. Muitas instituições de ensino e
professores já começam a disponibilizar
estes vídeos online, devido à facilidade
de integração em ambientes virtuais de
aprendizagem (MOREIRA et al., 2020, p.
356)

Primeiro: para conseguir ter acesso
aos materiais e compreendê-los plenamente,
o aluno deve estar em dia com o conteúdo,
deve ter um lar estruturalmente favorável para
o seu desenvolvimento e, também deve estar
familiarizado com o hábito de estudo autônomo, além de ter um perfil economicamente
coerente com os pré-requisitos necessários
para acessar os materiais.
Isso envolve aparelhos eletroeletrônicos como celulares, computadores . . . .róprio
acesso a internet, muitas dessas coisas não
são baratas e sequer são acessíveis pelas
classes mais populares, muitas vezes, mesmo
quando as comunidades têm acesso é de forma limitada e precária, diferente da realidade
de uma rotina concreta e estável que se exige
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de um estudo a distância, seria um tanto utópico pensar que a maioria dos estudantes se
enquadra nesse perfil, uma vez que o Brasil,
sendo um país que enfrenta um sistema de
desigualdade tão grande dadas as regiões e
classes sociais que compõe o corpo social
brasileiro (STEVANIM, 2020).
O segundo ponto que pode ser levantado dentro da perspectiva do aluno . . . .e que
aqueles que têm pais com um nível maior de
escolaridade podem vir a apresentar um desempenho superior em relação aqueles cujos
pais apresentam níveis de escolaridade mais
precários, uma vez que os pais, dentro dessa
lógica do “ensino pandêmico” poderão funcionar como mediadores nesse processo de
ensino/aprendizagem do aluno.
Os níveis de escolaridade dos familiares
já funcionavam, mesmo antes da pandemia,
como um agente definidor do desempenho
dos alunos dentro da sala de aula, um exemplo claro dessa lógica projeta-se no letramento literário - por exemplo, alunos cujos pais
lidam com o livro com maior familiaridade no
cotidiano poderiam a apresentar menos receio ao lidar com livros propostos pelos professores justamente porque esse objeto já faz
parte do seu dia-a-dia (STEVANIM, 2020).

e isso influencia diretamente a relação deles
com o ensino na época da pandemia.
Uma vez que o Brasil é um país que
apresenta níveis precários de educação em
termos ao acesso aos níveis mais elevados de
ensino, principalmente pelas classes sociais
mais simples, as chances para que a educação a distância funcione na educação básica
são bastante escassas (STEVANIM, 2020).
Assim, a maioria dos professores teve
de aprender em um ritmo emergencial, em
pouco tempo, tinham de estar letrados digitalmente para conseguir dar conta de continuar
ministrando suas aulas na educação básica,
não obstante, para muitos a própria exposição às redes sociais pode ser desconfortável,
e, muitas das pessoas que atuam dentro das
escolas, acabam optando por ser mais discreto, uma vez que o papel do professor foi
historicamente construído como um ser humano de acordo com a moral, um exemplo a
ser seguido e as redes sociais acabam por
expor os outros lados que eles optam por
deixar na vida social para não comprometer
a forma como os alunos os percebem.

A familiaridade com os hábitos de estudo . . . .oncentração influenciam no próprio
cotidiano dos alunos diretamente, e, se as
pessoas com as quais ele compartilha o ambiente familiar conseguirem estabelecer-se
com essas ações que são requisitos de estudo, provavelmente seu desempenho pode vir
a ser positivo.

Por isso, mesmo quando fazem uso das
redes sociais acabam agindo com discrição,
porém, para realizar aulas online, o papel do
professor se assemelha ao de um produtor de
conteúdo online ou a de um digital influencer
que acaba tendo de se expor e encontrar formas de persuadir o expectador a seguir em
frente com o conteúdo . . . .ue é um desafio
e tanto e pode ser um feito muito difícil de
se realizar para muitas pessoas (RONDINO,
PEDRO, DUARTE, 2020).

Obviamente que os níveis de escolaridade nem sempre estão relacionados com a
prática de leitura ou com os hábitos de leitura, havendo diversos casos que podem servir
como exceção à regra, porém, grosso modo,
as experiências dos pais projetam-se na conduta e na seriedade com a qual eles encaram
os pré-requisitos mínimos para a educação,

Por outro lado, Rondini, Pedro e Duarte
(2020) percebem pontos positivos na adequação consequente do isolamento: "O período, embora desafiador, pode ser visto como
promissor, no contexto educacional, ampliando o uso das tecnologias digitais no processo
de ensino-aprendizagem, em todos os níveis
de ensino" (p. 41).
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

193

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

O problema, principalmente para os
professores do ensino básico, é que parte
dos profissionais opera somente no ensino
presencial, ou seja, acabam não se atualizando o suficiente para conseguir acompanhar
as tecnologias cada vez mais aprimoradas
em relação ao ensino mediado por tecnologias, “No professor recaem, pois, as funções
de motivador, de criador de recursos digitais,
de avaliador de aprendizagens e de dinamizador de grupos e interações online. E para ser
esse dinamizador é necessário compreender
as especificidades dos canais e da comunicação online, síncrona e assíncrona” (SALMON,
2000 apud MOREIRA et al., 2020, p. 356).
O surgimento da BNCC confundiu muitos docentes que não estavam familiarizados
com a referência ao documento, seu propósito, no entanto, vale o esforço de atualização por parte dos docentes porque propõe
dentre diversos valores, a equidade. Sabe-se
que a implementação do ensino remoto reitera a dificuldade do acesso proveniente da
desigualdade social, aumentado o desnível
apresentado entre os alunos, por vezes da
mesma turma, o que contrasta com a proposta da Base Nacional Comum Curricular, que
visa promover a igualdade no ensino privado
e público em qualquer região do Brasil.
Aguiar e Dourado (2018) descrevem
que ter esse tipo de iniciativa na educação é
um ponto de partida para uma sociedade mais
igualitária, ainda que atualmente seja utópico
pensar em uma educação transformadora a
ponto de reaver as classes sociais historicamente solidificadas no Brasil. Ainda que seja
complexo reaver o planejamento com base
nas exigências do documento acredita-se que
vale muito a pena a iniciativa.
A preocupação com diferentes competências específicas a cada etapa da Educação Básica, estabelecendo habilidades e
campos de experiência torna o planejamento
mais sistematizado e detalhado, o que pode

apresentar uma melhor experiência tanto para
o professor quanto para o aluno.

O RESPALDO TECNOLÓGICO PARA AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Ainda há certa escassez de estudos voltados para alternativas que foram feitas para
o ensino de segunda língua suprindo as necessidades adquiridas pelo isolamento social.
De algumas dessas perspectivas que seguem
o ensino de língua estrangeira com uso de
metodologias ativas pode-se citar o estudo
de Conserva e Costa (2019) aderindo a metodologia ativa de sala invertida, visando o
protagonismo do aluno . . . .so de tecnologias
digitais. O estudo foi de um período anterior
a pandemia, mas o uso de tecnologia pode
ser uma ferramenta para discussão acerca do
ensino de línguas com respaldo tecnológico:
[...] compreendemos que a tecnologia
não . . . .nico recurso capaz de modificar
a prática docente. Salientamos que, os
recursos tecnológicos, quando otimizados para a rotina de estudos dos alunos,
transformam completamente o ambiente
de sala de aula e interferem diretamente
no relacionamento entre professor e estudantes, que passam a falar a mesma
linguagem . . . .ompartilhar da mesma
realidade, à qual os aprendizes já estão
habituados (CONSERVA, COSTA, 2019,
p. 247)

Há certas metodologias tradicionais
para o ensino de inglês que já faziam uso da
tecnologia. Um exemplo bastante recorrente
. . . .so de músicas com a tradução das suas
respectivas letras para as práticas pedagógicas do ensino de inglês.
Não se atendo apenas ao ensino escolar, mas também muito recorrente nos
cursinhos de idiomas essa prática foi muito
utilizada nas últimas décadas principalmente
porque coloca em pauta não apenas o aluno
com o idioma, mas também com aspectos
culturais do país no qual estão trabalhando.
Fator no qual podemos recorrer para contra31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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por esse método tradicional como um adequado para as práticas propostas pela BNCC
na atualidade é de que a questão cultural não
é tão relevante quanto o domínio do idioma
em contexto, para o aluno na contemporaneidade é muito mais importante compreender
como idioma funciona em um dado contexto
do que como ele está sendo trabalhado numa
música.
Mente que essa possibilidade não é
descartada uma vez que ao estar envolvido,
seja pelo conteúdo de interesse do aluno seja
por questões de identidade, o contato com a
língua não é mero conteúdo, mas sim elemento que envolve aspectos de entretenimento ou
até mesmo afetividade,
A escola não pode ser somente preparação para o futuro, para a vida adulta, para
o trabalho adulto, para a rudeza do princípio de realidade. Propiciar uma alegria
que seja vivida no presente . . . .imensão
essencial da pedagogia, . . . .reciso que
os esforços dos alunos sejam estimulados, compensados e recompensados por
uma alegria que possa ser vivida no momento presente (SNYDERS, 1992 apud
KAWACHI, 2008, p. 31).

alvo. No caso do ensino de inglês como
LE no Brasil, estamos cientes de que é
por meio da aprendizagem formal que os
alunos aprendem a língua. São escassas
as situações de imersão, prevalecendo
o ambiente formal e artificial da sala de
aula. Assim, torna-se relevante e pertinente expor os alunos à língua estrangeira. O
professor é fonte de insumo e cabe principalmente a ele providenciar esse material
aos alunos (KAWACHI, 2008, p. 34)

É certo que, do ano da elaboração de
Kawachi (2008) para a atualidade, apesar do
recorte temporal não ser tão distante, a tecnologia avançou bastante tanto em termos de
tecnologia dos dispositivos quanto na disposição das plataformas audiovisuais e no próprio
custo da telefonia móvel, assim, ainda que
o aluno já consiga ter maior acesso, neste
trabalho concorda-se com a pesquisadora
no intuito de que o professor age como um
mediador do material que deve ser trabalhado em sala de aula, atendendo sim ao entretenimento dos alunos, às suas questões
afetiva, quando possível, mas principalmente
contextualizando e tecendo um objetivo para
que aquele material seja trabalhado em sala
de aula.

Sob esta mesma ótica pode-se pensar
em outros recursos audiovisuais tais como
vídeos e séries. Ainda que haja limitações no
espaço público para inclusão da tecnologia
específica para o ensino de idiomas como
laboratório de línguas, por exemplo, aparelho
celular atualmente supre parte das necessidades possíveis porque amplia as possibilidades de trabalho pedagógico por conter tantas
informações a palma da mão.
A oralidade é outro aspecto sumamente
importante que deve ser trabalhado não apenas a dicção sonora para que os alunos consigam compreender com base nas atividades
de listening. Uso de expressões e os contextos nos quais elas podem ser utilizadas,
Os aprendizes devem ficar expostos a
tudo aquilo que é produzido na língua
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há diversas metodologias ativas que poderiam ser aplicáveis no ensino remoto com
maior facilidade e promover uma experiência de ensino/aprendizagem que fosse mais consistente. O ensino de segunda língua, em específico, a língua inglesa exerce influência cultural
em diversos aspectos da própria cultura brasileira.
Como foi abordada, a carência de recursos afeta o bom desempenho e limita as possibilidades do professor do ensino público. Conclui-se que o ensino de segunda língua no
panorama atual do Brasil cujo cenário de enfrentamento a pandemia da covid-19, tal quais os
outros componentes curriculares, também é desafiador ao professor em diversos aspectos
seja no domínio da tecnologia, o acesso que o aluno tem ou não a ela, no apoio familiar e
ainda na bagagem cultural que ele carrega.
O ensino público ainda pode apresentar uma grande heterogeneidade em termos de
classe social dentro de uma mesma turma, fato que torna necessário que o professor apresenta versatilidade, empatia e flexibilidade ao planejar e executar as suas aulas seja no ensino
presencial híbrido ou à distância. Infelizmente, como foi discutido, o ensino remoto aumenta
o nível de desigualdade de acesso à educação quando esta torna o respaldo tecnológico um
pré-requisito para que a atividade aconteça.
Parte das metodologias sugere um trabalho coletivo, o que infere na necessidade de
recursos para encontros virtuais, não apenas o aparelho que permita a leitura, a visualização,
mas o acesso à rede também, o que parece bastante utópico dado às condições que o Brasil
apresenta nas atuais circunstâncias, parte das famílias que integram a população dependem
exclusivamente do auxílio emergencial, aumentando os números das estatísticas da fome e
da desigualdade, assim, o acesso a internet torna-se um elemento secundário, dado que não
é um elemento essencial para a sobrevivência.
As metodologias ativas são um fator em potencial para conseguir aperfeiçoar o ensino,
no entanto, elas também devem ser adaptadas junto às práticas pedagógicas com a possibilidade de que o ensino híbrido ainda prevaleça até que a ocupação das escolas seja considerada segura. Essas metodologias podem ser adaptadas e também podem ser um ponto de
reflexão para o professor, pois visam trabalhar o protagonismo do aluno e trazer o conteúdo
mais próximo de seu cotidiano.
As metodologias ativas, sobretudo, devem continuar sendo pauta do cotidiano dos
professores pela necessidade de reinventar-se com tamanha urgência devido à pandemia.
O lado positivo é que a Educação enquanto instituição no Brasil necessitava de um impulso
para reinventar-se e incluir a tecnologia no seio de suas práticas, como também aderir ao que
a produção científica considera atualizado, rompendo paradigmas e estigmas obsoletos que
ainda eram muito utilizados em todo o país, no ensinos público e privado.
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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 . . . .prendizagem 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 . . . .rimeira fase da educação básica que ocorre durante a infância, ou seja,
de zero . . . .nos 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.
Na primeira seção, o trabalho 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 . . . .istória do lúdico.
A segunda seção adentra o contexto escolar, evidenciando as práticas lúdicas na educação
infantil e suas contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem da criança.
A terceira 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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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 . . . .utro
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, . . . .údico
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 compree
ndida 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 . . . .nvolve 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).
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
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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 . . . .razer . . . .otivação 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 realidade 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 . . . .nvolve 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 procedimento, a educação facilita o desenvolvimento 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.
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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 . . . .ogo.
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, . . . .ntegração da criança
na vida social deveria ser valorizada. Atitudes
manuais, jogos, desenho livre, a relação atividade-prazer . . . .ixo 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 . . . .ndividualidade 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 . . . .ua
prática pedagógica, substituindo a rigidez
. . . .assividade pela vida pela alegria e en-

tusiasmo 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.
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.
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.
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Para viver essas experiências utilizam-se de diferentes linguagens. 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.

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.
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.

LINGUAGEM E LUDICIDADE
A linguagem se expressa em dois domínios que se relacionam: o oral . . . .scrito: 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 . . . .inguagem
encontram-se e se juntam para começar uma
nova forma de comportamento.
Nesse momento em que a linguagem
começa a fazer parte do intelecto . . . .ensamento 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,
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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 . . . .ontato 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 de-

senvolverem a coordenação motora . . . .quilíbrio. 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

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.
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. 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.
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.
Segundo Costa (2006), as crianças
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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.
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;
• Uso de material não estruturado (sucata) para criação;
• Brincadeira com marionetes e/ou
fantoches;
• Dramatização de personagens.
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. 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infância, a criança . . . .rincadeira 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.
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A PARCERIA DA NEUROCIÊNCIAS . . . .SCOLA
RESUMO: Considerando a influência . . . .cesso rápido à informação que a evolução tecnológica
trouxe para o cotidiano da sociedade, é natural que os estudos sobre ensino aprendizagem também
trouxeram novos olhares para como, quando . . . .ue deve-se ensinar aos educandos nas salas de
aulas. Este artigo, baseado em pesquisas bibliográficas, reflete sobre as Neurociências, área de
pesquisa que estuda o Sistema Nervoso, com enfoque em um de seus campos a Neurociência
Cognitiva, que foca na capacidade cognitiva (conhecimento) do indivíduo, como o raciocínio, a
memória . . . .prendizado, e tem por um de seus objetivos, fomentar novas metodologias com
atividades pedagógicas que despertem o aprendizado do aluno.
Palavras-chave: Neurociências; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

B

aseado em pesquisas bibliográficas, este Artigo traz uma reflexão sobre a relação
entre a Aprendizagem, Neurociências . . . .ala de aulas passando pelo o que é,
como acontece, onde se fundem, qual a importância, com o objetivo de fazer os
professores, coordenadores pedagógicos e gestão escolar, pensar em como a Neurociência
Cognitiva pode contribuir com trabalho do docente no complexo processo de ensino aprendizagem, visando o desenvolvimento integral dos alunos, a formação de cidadãos pesquisadores,
críticos e ativos no ambiente em que vivem.
O complexo processo de aprendizagem envolve várias funções de nosso organismo, para
aprender é necessário o desenvolvimento do Sistema Nervoso, exige uma rede complexa de
operações neurofisiológicas e neuropsicológicas, colocar em alerta todos os neurônios, requer
atenção, e ainda recebe a influência do ambiente em que vive o sujeito envolvido nesse processo.
Com a evolução da tecnologia, as informações são repassadas com maior rapidez, as
fontes de pesquisas também se multiplicaram, com isso é necessário que o processo de ensino aprendizagem seja renovado ou repensado. O professor formador, independente de qual
seja seu público-alvo, precisa ter novos olhares e métodos de como alfabetizar com um melhor
envolvimento de seus educandos.
A anatomia dos cérebros dos indivíduos, pode ser similar, mas a maneira como cada um
aprende não é. Sabemos isso por experiência pessoal, mas a neurociência começa a demonstrar
cientificamente. Ferramentas de ensino são desenvolvidas para que se adaptem às necessidades individuais de cada um e professores procuram encorajar maneiras personalizadas que os
alunos possam usar para aprender melhor e com mais eficiência.
"Aprender é uma questão de foco, organização e ritmo neural." Marta Relvas. Aprendizagem . . . .odificação do cérebro com a experiência, ou seja, o cérebro que trabalha modifica de
uma maneira tal que a próxima vez acha diferente de acordo com a expressão anterior que teve.
Estímulos visuais, sensoriais e afetivos podem ativar certas emoções, elas estimulam a
parte do subconsciente e emocional do cérebro, ajudando os alunos a criarem referenciais mais
fáceis de temas complexos, tornando o conteúdo interessante, simplificando a aplicação no dia
a dia,
Outra grande descoberta das neurociências é que através de atividades prazerosas e desafiadoras o “disparo” entre as células neurais acontece mais facilmente: as sinapses se fortalecem e
redes neurais se estabelecem com mais facilidade. Mas como desencadear isso em sala de aula?
Como o professor pode ajudar nesse “fortalecimento neural”? Todo ensino desafiador ministrado
de forma lúdica tem esse efeito: aulas dinâmicas, divertidas, ricas em conteúdo visual e concreto,
onde o aluno não é um mero observador, passivo e distante, mas sim, participante, questionador
e ativo nessa construção do seu próprio saber (MIETTO, VERA L. DE SIQUEIRA).

Os conhecimentos sobre a neurociência têm permitido ao professor encontrar caminhos
para responder questionamentos referentes a como melhorar o aprendizado do aluno, já se sabe
que “a aprendizagem . . . .udança comportamental têm um correlato biológico, que . . . .ormação
e consolidação das ligações sinápticas entre as células nervosas” (COSENZA; GUERRA, 2014,
p. 39); ou seja, entre o cérebro . . . .ducação existe uma relação forte.
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NEUROCIÊNCIAS CONHECER,
ENTENDER PARA EXPLORAR
Neurociência . . . .studo científico do sistema nervoso. Tradicionalmente, a neurociência tem sido vista como um ramo da
biologia. Entretanto, atualmente ela é uma
ciência interdisciplinar que colabora com
outros campos como a educação, química, ciência da computação, engenharia,
antropologia, linguística, matemática, medicina e disciplinas afins, filosofia, física,
comunicação, anatomia e psicologia. O
termo neurobiologia é usado alternadamente com o termo neurociência, embora o primeiro se refira especificamente à
biologia do sistema nervoso, enquanto o
último se refere à inteira ciência do sistema nervoso (WIKIPÉDIA, 2021).

Este conjunto de disciplinas (por isso
o nome no plural), chamado de Neurociências, estudam o Sistema Nervoso, o cérebro, a medula espinhal os
nervos periféricos - as moléculas que
constituem os neurônios desses órgãos e
suas funções específicas, visando entender
seu funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais alterações, . . . .omportamento humano resultante da atividade dessas estruturas.
É importante salientar que essa área,
estuda três elementos: o cérebro, a medula
espinhal e os nervos periféricos, responsáveis por coordenar as nossas atividades,
sejam elas voluntárias ou involuntárias.
É preciso separar por partes, porque o
Sistema Nervoso é algo complexo, para que
haja uma divisão que vise à facilidade de
assimilação dos profissionais e estudiosos,
para desenvolver pesquisas para conhecimento científico ou voluntário, além disso,
há a divisão dos campos que especificam a
complexidade desse sistema.
Embora a Neurociência seja considerada como um enfoque recente da ciência,
ela já era de fato estudada e pensada nos

moldes atuais há muitos séculos.
Hipócrates (460-357 A.C.) explicava
muitas situações e mecanismos de doenças, como a epilepsia contrariando as crenças da época de que se tratasse de pessoas possuídas por espíritos, ela adquiriu
forma e consistência nos últimos cinquenta
anos em decorrência dos avanços das ciências que estudam o sistema nervoso com a
tecnologia de imagem, permitindo a análise
do funcionamento cerebral em tempo real.
Assim como outras áreas de conhecimento, a Neurociência divide os seus
estudos em campos específicos, são cinco
tipos, que exploram as áreas que especificam a complexidade do sistema nervoso,
são analisados para que se possa entender
o esse sistema por completo:
Neurofisiologia (o foco da neurofisiologia está na relação entre o sistema
central e periférico, estuda como acontece
a geração dos impulsos nervosos do corpo humano), Neuroanatomia (dedica-se
a compreender a estrutura do sistema nervoso, dividindo cérebro, a coluna vertebral
e os nervos periféricos externos em partes,
para nomeá-las e compreender as suas funções), Neuropsicologia (parte que estuda
a interação entre as ações dos nervos e as
funções ligadas à área psíquica).
Neurociência Comportamental (é
ligado a psicologia comportamental e estuda o contato do organismo e fatores internos como “pensamentos e emoções”, pode
ajudar a compreender a forma de falar, a
postura e os gestos), por último, a área que
será abordada neste Artigo, por isso está
destacada.
Neurociência Cognitiva, como o
nome já evidencia, . . . .ampo que estuda
as capacidades mentais mais complexas,
cognitivas (conhecimento) do indivíduo,
como o raciocínio, a linguagem, a memória
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

212

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

. . . .prendizado.
Neurociências aplicada à aprendizagem é um termo que engloba todas as áreas da ciência: Biologia, Fisiologia, Medicina,
Pedagogia, Psicologia, Psicomotricidade e
que se interessam pelo sistema nervoso,
sua estrutura, função, desenvolvimento, evolução e disfunções.
Os novos estudos da Neurociência
Cognitiva (desenvolvimento da atenção e
da compreensão das atividades cerebrais
e dos processos de cognição) buscam
pesquisar estratégias para auxiliar os professores na real e significativa aquisição
do conhecimento apresentado pelos seus
estudantes sejam estes da Modalidade Fundamental Regular, EJA (Ensino de Jovens
e Adultos) ou EAD (Ensino à Distância),
mostrando em suas pesquisas que os processos de aprendizagem humana são consequências da elaboração de informação
advindas das percepções cerebrais.
A Neurociências defende um processo de aprendizagem semelhante ao que os
teóricos mostravam por novos caminhos,
se ocupa em entender a aprendizagem por
meio de experimentos comportamentais e
do uso de aparelhos como os de ressonância magnética e tomografia, que permitem
observar as alterações no cérebro durante
seu funcionamento,
A Neurociência vem-nos descortinar o
que antes conhecíamos sobre o cérebro,
e sua relação com o Aprender. O cérebro, esse órgão fantástico e misterioso, é
matricial nesse processo. Suas regiões,
lobos, sulcos, reentrâncias tem cada um
sua função e importância no trabalho conjunto, onde cada área necessita e interage com o desempenho do hipocampo na
consolidação de nossas memórias, com o
fluxo do sistema límbico (responsável por
nossas emoções) possibilitando desvendar os mistérios que envolvem a região
pré-frontal, sede da cognição, linguagem
e escrita e compreender as vias e rotas

que norteiam a leitura e escrita (regidas
inicialmente pela região visual mais específica (parietal) que reconhece as formas
visuais das letras e depois acessa outras
áreas para a (codificação e decodificação
dos sons para serem efetivadas), BIANCHI, LANA E MIETTO, VERA).

A Neurociências é para a maioria dos
neurocientistas algo fundamental à formação docente, visto que ela é como um
grande guarda-chuva que abriga e protege
as outras ciências em seu aspecto multidisciplinar. Sendo assim, para desenvolver um
bom ensino é importante que o professor
conheça e conte com os benefícios dessas
ciências, para que encontre estratégias que
o ajudem na realização deste trabalho.

A PARCERIA DA NEUROCIÊNCIA COM
PROFESSORES NA SALA DE AULA
O conceito de Neuroeducação está
sendo apresentado como um novo paradigma para a pesquisa educacional que prevê
a integração de achados de pesquisas em
neurociências . . . .ecessidade de se buscar
formas de se ensinar que potencializam os
resultados do aprendizado.
É uma proposta que pretende prover
um caráter científico à pesquisa educacional
estabelecendo uma estrutura teórica e metodológica na qual possam ser testadas as
melhores práticas educacionais.
A Neurociência Cognitiva não propõe
uma nova pedagogia, mas fundamenta a
prática que já se realiza demonstrando que
estratégias pedagógicas que respeitam a
forma como o cérebro funciona, tendem a
ser mais eficientes.
Tardif (2002, p.9) compreende que o
saber do professor tem como objetivo de
trabalho seres humanos e advém de várias
instâncias de sua realidade como ambiente familiar, da instituição que o formou, da
sua formação continuada e de seus pares.
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É plural, heterogêneo, temporal, personalizado, situado e se constrói durante toda a
vida.
O professor em seu dia de trabalho
atua nas transformações neurobiológicas de
seus educandos produzindo aprendizagem
e conhecimento, mas ainda em sua grande
maioria não conhece o funcionamento do
Sistema Nervoso, o cérebro continua sendo
um mistério durante o processo na esfera
educacional.
Conhecer o funcionamento, potencialidades e limitações do sistema nervoso
possibilitam atender as demandas do educador frente às dificuldades de aprendizagem, levando a uma contribuição positiva na
prática pedagógica.
Apesar de que a neurociência cognitiva na área educacional ainda não é uma
realidade, haja vista a falta de disciplinas
relacionadas com a neurociência na maioria
das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia, percebe-se que a pesquisa sobre
este tema encontra-se tímida, embora exista
um interesse cada vez maior nos últimos
dez anos,
Ser professor é compreender os sentidos
da instituição escolar, integrar-se numa
profissão, aprender com os colegas mais
experientes. É na escola e no diálogo com
os outros professores que se aprende a
profissão. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho . . . .xercício da
avaliação são elementos centrais para o
aperfeiçoamento . . . .novação. São estas rotinas que fazem avançar a profissão
(NÓVOA, 2009, p. 30).

Para o professor ser capacitado a trabalhar estas competências em sala de aula,
é necessário que os cursos de formação
inicial incorporem em seus currículos, disciplinas que tenham como conteúdo a anatomia . . . .omplexo funcionamento do cérebro
humano.

Se os dados das neurociências foram
interpolados e não extrapolados é mais provável que reduzam implicações úteis à educação. Por exemplo: só a neurociência pode
identificar as áreas do cérebro responsáveis
pelo mapeamento dos sons das letras e se
pode construir uma ponte entre a pesquisa
educacional . . . .islexia.
Na medida em que cresça nossa
compreensão das bases neurais de outras
formas de cognição complexa, é provável
que essa compreensão faça contato com
os temas educacionais de uma maneira que
tenha como resultado uma nova pedagogia.
A instituição escolar é um lugar privilegiado para uma situação de conhecimento,
de uma relação social entre indivíduos diferentes, e que se complementam em muitos
objetivos comuns. Todos têm saber a partir
de suas práticas distintas, de vivências e
experiências de mundo, materializadas nas
diferentes formas de trabalho que constituem os saberes escolares, com suas especificidades, formam uma cultura escolar.
A realidade das escolas, que têm
salas de aula com um número excessivo
de alunos, cada um com sua história, suas
vivências, estímulos recebidos desde seu
nascimento, profissões variadas (nos casos
de EAD e EJA), e até, sem profissão, torna
a prática desses estudos que visam olhar a
individualidade, não ser uma tarefa fácil para
o professor ser um fazedor, instigador de
curiosidades.
O Professor Arnaldo Nogaro em seu
texto “Neurociência, formação de professores e práticas pedagógicas”, cita algumas
dificuldades que professores encontram em
seu dia a dia na escola como “falta de atenção, pouca assimilação, ausência de compreensão, dificuldades de aprendizagem” e
diz que a saída para esses problemas não é
ficar reclamando com nossos colegas e sim
recorrer às “Ciências Cognitivas, à Neuroci31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ência, pois elas serão a solução definitiva”?
Em parte, isto é verdadeiro.
Elas podem contribuir ao nos estender
conhecimentos que permitem uma visão
maior e mais profunda sobre a mente humana, mas a transposição desses saberes
para a prática pedagógica é de nossa responsabilidade como educadores. De que
maneira? “Instrumentalizando-nos dos conhecimentos que estas ciências (mais especificamente a Neurociência) nos alcançam
e associando-os a nossos saberes pedagógicos para entender melhor como a cabeça
“funciona”, como o cérebro aprende”.
Em entrevista à Revista Escola, o Professor António Nóvoa foi questionado: “Há
algum tempo, diz-se que a Educação tem a
missão de salvar o mundo. Os educadores
reclamam dessa responsabilidade. Eles têm
razão”?
Sim. Há uma espécie de valorização retórica dos professores. Pede-se tudo a
eles. Quem vai salvar o mundo? Quem
vai assegurar o desenvolvimento de todos? Quem vai garantir o progresso?
Para todas essas questões, a resposta é
sempre a mesma, a Educação. Algumas
instituições parecem caminhões enormes
carregando toneladas, mas eles têm rodinhas de bicicleta no lugar de pneus grandes. A Educação assumiu muitas tarefas.
. . . .enômeno da escola transbordante.
Alguém necessita fazer essas tarefas enquanto ninguém as quer . . . .scola tem de
dar conta delas. Mas uma coisa é dizer
que todas são missão da escola e outra
é compreender que a instituição precisa
cumpri-las enquanto outras tarefas da
sociedade não estiverem fortes. Quando
isso ocorrer, teremos um compartilhamento que chamo de espaço público da Educação (REVISTA ESCOLA).

Ao professor cabe se alimentar das
informações que surgem, buscando fontes
seguras, e não acreditar em fórmulas para
a sala de aula criadas sem embasamento
científico. Guerra (2010, p. 4) comenta:

Os avanços das neurociências esclareceram muitos aspectos do funcionamento do SN, especialmente do cérebro, e
permitiram a abordagem mais científica
do processo ensino e aprendizagem.
Funções relacionadas à cognição e as
emoções, presentes no cotidiano e nas
relações sociais, como dormir, comer,
gostar, reconhecer, falar, compreender, ter
atenção, esquecer, experimentar, ajudar,
lembrar, calcular, planejar, julgar, rir, movimentar-se, trabalhar, emocionar-se, são
comportamentos que dependem do funcionamento do cérebro. Educar é aprender também (Guerra, 2010, p. 4).

Na medida em que cresça nossa
compreensão das bases neurais de outras
formas de cognição complexa, é provável
que essa compreensão faça contato com
os temas educacionais de uma maneira que
tenha como resultado uma nova pedagogia.
Por isso, pode-se afirmar que o cérebro que aprende é estimulado anatômica e
fisiologicamente. E para compreender como
a neurociência contribui com o processo de
ensino é preciso conhecer a anatomia da
aprendizagem e como as áreas do sistema
nervoso são estimuladas e as informações
são processadas. Por isso a importância de
se conhecer as funções desenvolvidas pela
região cerebral denominada córtex. A compreensão dessas funções se faz necessária
na sala de aula, como explicam Guerra,
Pereira e Lopes (2004, p. 1):
As estratégias pedagógicas utilizadas pelo
educador no processo ensino e aprendizagem são estímulos que organizam o
sistema nervoso em desenvolvimento,
produzindo aquisição de comportamentos, objetivo da educação (GUERRA, PEREIRA, LOPES, 2004, p. 1).

A aprendizagem significativa tem seu
substrato orgânico e biológico na reorganização das conexões entre os neurônios, na
neurogênese, compreendida pelo conceito
da neuroplasticidade como capacidade
plástica do cérebro se reorganizar em vários
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níveis, quando submetido a estímulos eficientes e frequentes ou após uma agressão.
Dos saberes docentes, a neurociência
serve de base para o ensino, como competência de seu “saber-ensinar”. Tardif (2002,
p. 64) diz:
Se os saberes dos professores possuem
uma certa coerência, não se trata de uma
coerência teórica nem conceitual, mas
pragmática e biográfica: assim como as
diferentes ferramentas de um artesão,
eles fazem parte da mesma caixa de ferramentas, pois o artesão que os adotou
e adaptou pode precisar deles em seu
trabalho (TARDIF, 2002, p. 64).

Numa visão andragógica é necessário
compreender o funcionamento do cérebro
do adulto que tem características próprias
diferentes do cérebro da criança em desenvolvimento na visão da pedagogia. Alguns
educadores iniciaram por volta de 1950 a
discussão de ideias de a aprendizagem do
aluno adulto ser favorecida em ambientes
informais, flexíveis, sem ameaças e confortáveis. Estas discussões ficaram esquecidas
por 10 anos sendo retomadas por Malcolm
Knowles em 1960 quando adotou o nome
andragogia para sua teoria da aprendizagem de adultos.
A andragogia foi definida com a “arte
. . . .iência de ajudar o adulto a aprender”.
Este autor apresentou a andragogia como a
antítese da pedagogia. O modelo pedagógico é criticado por ser centrado no professor
que detém as responsabilidades das principais decisões do processo ensino-aprendizagem. Este modelo ainda é base para a
educação de alunos adultos.
Os métodos de ensino-aprendizagem presenciais não são capazes, hoje, de
cumprir as metas a serem alcançadas pela
educação formal e formação planejada tanto
para a área pública quanto privada, incluindo empresas e organizações. A separação

física cria uma clientela própria de pessoas
motivadas para o aprendizado, com necessidades específicas de formação a ser
utilizada em solução de problemas pessoais
ou profissionais. Também trazem suas experiências pessoais e profissionais que favorecem a colaboração . . . .roca com os demais
participantes.
Do ponto de vista social, a EAD, ao
utilizar-se de ambientes virtuais, forma uma
rede com relações interpessoais, com práticas e hábitos próprios de cada cultura.
Existe uma relação entre os recursos tecnológicos utilizados e as atividades propostas,
com ajustes e adaptações necessárias entre
si. As
tecnologias devem caracterizar-se por
sua diversidade, atualização contínua, respeito aos aspectos socioculturais, psicoafetivos, cognitivos com a visão de que se trata
de um sistema, uma rede. Haguenauer C.
(2005 p.2), afirma:
É preciso modernizar a educação para
acompanhar as enormes transformações
na área da neurologia, da cognição e
da tecnologia da informação ocorrida
no mundo. Uma grande vantagem desta
modalidade . . . .ntegração das diversas
mídias num único meio ou veículo de comunicação (Haguenauer, 2005 p. 2).

A EAD (Educação à Distância) é uma
metodologia de estudo e acompanhamento
do processo ensino/aprendizagem adequado para o aluno adulto com base nas teorias de aprendizagem que se aproximam do
construtivismo e interacionismo.
Os conhecimentos atuais de neurociências dão suporte para compreender o
cérebro humano nas diversas fases da vida
do indivíduo. Analisando a fase adulta do
indivíduo podem ser identificados pontos
congruentes dos conceitos aplicados na
Educação a Distância, educação continuada, andragogia e conhecimentos científicos
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do cérebro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Baseado em pesquisas bibliográficas,
de trabalhos em torno da Neurociências
. . . .ducação, este Artigo dissertou sobre a
importância de os professores se apropriarem dos conteúdos da Neuroeducação e
seu objeto de estudo, entendendo que esse
conhecimento trará melhorias no processo
de ensino aprendizagem.
Alguns autores corroboram que a tendência . . . .rescimento de pesquisas sobre
este tema, Amaral (2016, p. 24) afirma que
“esforços em estabelecer interlocuções
entre a Educação e as Neurociências começam a ganhar fôlego efetivamente a partir
dos primeiros anos do século do cérebro.”
A Educação e os educadores vêm
passando por modificações para se adequar às exigências do mundo moderno, e
ser capaz de além de ensinar, acolher e preparar as crianças para as próximas etapas
de sua vida escolar, social e familiar.
A realidade das escolas é que estamos longe do que acredita Bartoszeck
(2006) ao sustentar que os conhecimentos
da neurociência oferecem um grande potencial a ser aplicado nas salas de aula. Entender a anatomia do cérebro e suas funções
pertinentes à aprendizagem se torna importante, para que a prática pedagógica seja
cada vez mais atrativa, eficaz, atualizada e
inclusiva.
Ao compreender que os processos
emocionais, estímulos, atos motores, processamento de informações e formação de
memórias, bem como a atenção . . . .otivação, por exemplo, iniciam de um aparato
biológico amparado pelas diversas estruturas cerebrais.
O professor terá um melhor embasamento para identificar com maior facilida-

de e agilidade os casos de transtornos de
aprendizagem, podendo assim encaminhar
os casos que necessitam de apoio de um
profissional especializado ou apenas modificar suas estratégias de aula, diminuindo a
defasagem no aprendizado.
Kandel et al. (2014), afirmam que a
aprendizagem decorre de várias alterações
que acontecem nos neurônios, sendo essa,
um dos domínios da neurociência cognitiva,
assim como a percepção, ação, motivação,
atenção e memória.
O autor defende que “o principal objetivo da neurociência cognitiva é compreender as representações neurais dos processos mentais”, e que em sua abordagem,
deve ser utilizada “uma combinação de
métodos de várias disciplinas”, envolvendo
todas as grandes áreas mencionadas anteriormente (KANDEL et al., 2014, p. 327328).
A neurociência mostra que estimular
diferentes áreas do cérebro pode melhorar
a performance das funções cognitivas que
são referentes a essas regiões. Associar o
ensino da matemática ao da música, por
exemplo, aumenta os índices de aprendizagem. Isso acontece porque a música desperta grande interesse, aumentando o foco
. . . .oncentração.
Com isso, o público infanto- juvenil
consegue transferir essa atenção para os
cálculos, aumentando o seu rendimento.
“Aprende-se com a cognição, mas sem
dúvida alguma, aprende-se pela emoção, o
desafio é unir conteúdos coerentes, desejos,
curiosidades e afetos para uma prazerosa
aprendizagem”, nos traz Marta Relvas no
Artigo “Estudos da Neurociência aplicada à
aprendizagem escolar”, ainda nesse trabalho a autora escreve:
A Neurociência quando dialoga com a
Educação promove caminhos para o professor tornar-se um mediador do como
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ensinar com qualidade através de recursos pedagógicos que estimulem o aluno
a pensar sobre o pensar. Entretanto tornase fundamental para o professor promover
os estímulos corretos no momento certo
para que o aluno possa integrar, associar
e entender. Esses estímulos quando emoldurados e aplicados no cotidiano, podem
ser transformados em uma aprendizagem
significativa e prazerosa no processo escolar. A Neurociência aplicada na Educação vem como um estudo a mais, e
não como “receita de bolo” ou uma "panaceia" de todos os males da Educação
para serem curados pela Neurociência.
Não é uma teoria e nem tão pouco uma
tendência pedagógica. É um estudo científico de como o cérebro pode aprender
melhor e guardar saberes. A afetividade
. . . .ase da motivação da aprendizagem
((KANDEL et al., 2014).

da reprodução dos conhecimentos, trazendo
discentes e docentes para a produção do
conhecimento de forma participativa.

O professor . . . .rincipal responsável
por educar e mediar a aprendizagem dentro
do espaço escolar, o planejamento prévio
de quais espaços e materiais serão utilizados, a metodologia, sua interação e orientação junto aos alunos durante as aulas,
garante estímulo, segurança . . . .razer em
aprender para os alunos.
Para que a Educação seja uma sociedade plural, inclusiva e participativa, hoje,
mais do que nunca, é necessário oferecer a
todos os discentes, as competências para
saber compreender a informação, ter o
distanciamento necessário à análise crítica,
utilizar e produzir elementos, ou seja o aluno precisa participar e absorver o conteúdo
trabalhado nas aulas e saber como e onde
empregar este aprendizado, com condições
de se aprimorar e avançar.
Segundo estudos de Behrens (2009),
é de suma importância que o professor rompa com o paradigma tradicional de ensinar,
que reproduz o conhecimento através de
atividades de repetição e memorização de
conteúdo. Com base nesta visão, o processo pedagógico desloca-se da centralidade
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar este Artigo foi possível compreender as contribuições da Neurociência Cognitiva no processo de ensino aprendizagem, a importância de o professor ter conhecimento
das novas pesquisas dessa ciência, de entender a anatomia e funcionamentos das estruturas
do Sistema Nervoso, em particular o cérebro, . . . .ossibilidade de usar essas informações no
planejamento de suas aulas, de fazer intervenções pedagógicas eficazes frente às situações
de dificuldades do processo de aprendizagem.
Tendo em vista, todos os aspectos apontados nesse texto, podemos concluir que, a
disciplina de Neurociências seja inserida nos cursos de Ensino Superior direcionados a Educação, é promissor para alunos e professores, possibilitando o alcance do objetivo da educação, no âmbito do docente ser um facilitador, um intermediário na construção do saber, na
troca de experiências, para que o discente torne-se um cidadão crítico, consciente, seja um
pesquisador, transformador, para que a humanidade possa alcançar uma sociedade cada vez
mais justa, com oportunidades iguais para todos.
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É POSSÍVEL VIVER A SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA
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. Este artigo propõe uma breve discussão/ análise
de como o trabalho pedagógico com os alunos dessa faixa etária precisa ser repensado pelos
professores, pois não podem olhar para o ensino desse público da mesma forma como olha
para o público do ensino regular. Aqui lançarei mão de meu trabalho realizado junto à escola
EM Marques Figueira, no município de Suzano, situado na Grande São Paulo. A experiência
foi extremamente valiosa e seus resultados enriqueceram ainda mais minha prática docente e
modificou minha visão sobre a Educação voltada para os Jovens e os Adultos.
Palavras-chave: Educação; Jovens; Adultos; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

I

ngressei na Prefeitura de Suzano em 16 de março de 2010 e fui designada para
uma sala de Educação de Jovens e Adultos. Foi minha primeira experiência com
esta modalidade de ensino, apesar de não ter nenhuma experiência nesta área, até
o momento, considerei um ano bom, houve progresso por parte dos alunos.
Fiquei encantada em acompanhar a vontade que os alunos têm em aprender. Neste
mesmo ano foi oferecida aos professores de Educação de Jovens e Adultos uma pós-graduação na respectiva modalidade em que estávamos atuando. Como existiam mais professores
do que as vagas que tinham para oferecer foi feito um sorteio para contemplar os professores
que tinham interesse.
Em fevereiro de 2011, novamente consegui outra sala de Educação de Jovens e Adultos,
só que essa sala tinha um diferencial, era no período da tarde . . . .aior 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. . . . .artir 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 . . . .ocial. 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.
O presente artigo traz como objetivo conhecer novas práticas educacionais acerca do
Ensino de Jovens e Adultos, tendo em vista o mundo do trabalho . . . .conomia solidária. No
Brasil, não existe ainda uma vasta literatura pedagógica da área da Educação de Jovens e
Adultos e foi dessa necessidade e escassez de material que tratei dessa área, que surgiu a
ideia de reunir minhas próprias experiências em sala de aula e escrever para outros professores.
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
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

223

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

necessárias à sua prática docente de acordo com a realidade de cada escola.
Primeiramente, meu trabalho docente sobre esse tema se iniciou trabalhando com os
meus alunos um dos princípios da economia solidária . . . .ustentabilidade, por meio do reaproveitamento e aproveitamento integral dos alimentos.
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”.
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.
Para a realização do estudo proposto acerca do trabalho realizado em sala de aula
acerca do tema aqui proposto, Sustentabilidade, lançarei mão de pesquisa bibliográfica à luz,
principalmente da minha Monografia na qual descrevi também sobre esse tema, e também da
pouca literatura pedagógica existente numa tentativa de explicitar como é possível a realização
de um trabalho pedagógico sobre o tema.
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É POSSÍVEL VIVER A
SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA
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 . . . .rabalho, o saber
. . . .riatividade, 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 . . . .entro 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 utiliza uma
abordagem explanatória

SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é um conceito cuja origem provém do debate em torno das questões
envolvendo o meio ambiente. A preocupação
da ONU com o fracasso das ações iniciais em
conter a crise, a fez criar, em 1983, a Comissão
Mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento (CMMAD), e encomendar um estudo que
foi apresentado em 1987 com o nome de Nosso Futuro Comum, onde aparece pela primeira
vez oficialmente o termo desenvolvimento sustentável (CAPRA, 2003; Milanez, 2003; Guarin,
2002; Oliveira, 2002), como sendo a capacidade
de “atender as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade das gerações futuras
de atenderem às suas próprias necessidades”
(CAPRA, 2003, p. 238).
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Nesse relatório, o desenvolvimento sustentável é visto em seu sentido mais amplo,
tendo como alguns dos objetivos encorajar
um estado de harmonia entre os seres humanos, incluindo certas coesões sociais . . . .armonia entre o homem . . . .atureza.
Para Capra (1996, p. 25) é necessário
compreender os fenômenos sociais de forma
mais completa, abandonando o antigo paradigma que ainda influencia os homens, os líderes de Estado, instituições e empresas, que
interpretam a realidade de modo mecanicista,
em unidades isoladas e independentes. Utilizando o conceito de ecologia profunda, o autor
propõe como um novo paradigma para entender a inter-relação entre todos os fenômenos
sociais. A economia solidária contém elementos do novo paradigma social abordado pelo
Capra, uma vez que evidencia a coexistência
de lógicas econômicas distintas e complementares, que faz com os empreendimentos sejam
geridos de um modo particular, o que interfere
na forma como se define a sustentabilidade.
A sustentabilidade se trata em empreendimentos da Economia Solidária, não apenas
aos aspectos econômicos, mas também, com
Coraggio (2003, p. 95) afirma, à eficiência
social, entendida como “a reprodução das
melhores condições possíveis, tanto materiais
como simbólicas da vida em sociedade.”
Aspectos econômicos, sobretudo quando se pensa em iniciativas empreendidas em
busca de geração de trabalho e renda, são
fundamentais para a consolidação dos empreendimentos. No entanto, o social . . . .olítico também terão uma influência significativa na gestão do empreendimento e na sua
sustentabilidade (França Filho e Laville, 2004;
Costa, 2003; Tiriba, 2000; Sei, 2004).
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 proletário e sua conversão em mercadoria adquiri-

da destinada ao uso do capital. (CORAGGIO,
2003; SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002; SINGER,
2002; GAIGER, 2003). As experiências do que
Gaiser (2003 p.193) chama de “solidarismo
econômico” teriam a capacidade de reiteração
da consciência alienada, tanto em termos de
ação, como em relação à finalidade.
A sustentabilidade neste estudo é entendida como a capacidade que as organizações
têm de se manter em funcionamento cumprindo
os objetivos a que se propõe, em consonância com a filosofia da Economia Solidária. Não
está relacionado com o resultado financeiro exclusivamente ou com a capacidade de gerar
receita dentro da organização que seja suficiente para cobrir os custos operacionais e obter
sobra, seja, através da venda de produtos ou
pela prestação de serviços, mas também com
o resultado político e social das suas ações.
Luigi Verardo, assessor da ANTEAG Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão e coordenador executivo
do FBES, defende que o compartilhamento
de informações também é um dos aspectos
de sustentabilidade da economia solidária.
Temos que ser solidários com o presente a
coletividade que hoje está trabalhando, com
o futuro, já que não podemos endividar o
mundo para os que vêm depois de nós, e
também com o passado, pois as tecnologias
desenvolvidas . . . .onhecimento acumulado
pela humanidade não deve ser apropriado
por menos de 10% da população do mundo.
Daniel usa a dinâmica da indústria farmacêutica como exemplo para demonstrar
que o acesso compartilhado às informações
pode funcionar: cada laboratório cobra bilhões
para produção de remédios, pois gasta muito
dinheiro com pesquisas, cujas descobertas
são mantidas como segredos industriais. Se o
trabalho fosse articulado em redes, a construção do conhecimento seria feita semelhante
aos softwares livres, haveria uma drástica redução de custos e seria possível desenvolver
remédios não apenas para doenças comercialmente viáveis (GAISER, 2003).
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A ideia de sustentabilidade precisa ser
dissociada de uma vez por todas da ideia
de reaproveitar apenas tudo aquilo que não
presta mais e seria jogado no lixo. Trabalhar
com sustentabilidade, seja no âmbito do trabalho em sala de aula ou no exercício de
uma função no mercado de trabalho, é um
dos maiores desafios da atualidade sem que
entremos num viés demagógico e superficial
(GAISER, 2003).

A SUSTENTABILIDADE NO DIA A DIA
DAS PESSOAS
Numa linguagem bastante simplificada
podemos dizer que falar sobre a sustentabilidade no dia a dia das pessoas não é uma tarefa
árdua e pode ser definida como ações/atividades humanas que tem como objetivo suprir as
necessidades daquele momento sem que se
comprometa as gerações futuras (GREEN BUILDING COUNCIL).
Primeiramente, a sustentabilidade possui
três pilares de sustentação: meio ambiente, impacto social e economia. E sob esta ótica, entende-se que para uma sociedade moderna e
responsável, para um sistema ser considerado
sustentável é preciso incentivar a conservação
do meio ambiente, não como um clichê ou imposição de cima para baixo, mas que seja uma
ideia incorporada de modo a se tornar hábito
por parte da população e não simplesmente
uma ideia ou imposição do que venha a ser o
politicamente correto. Assim, promover o bem-estar social . . . .anho econômico são dois dos
principais pilares de sustentação da sustentabilidade em risco (GREEN BUILDING COUNCIL).
Desse modo, a sustentabilidade não é
apenas uma ideia qualquer, mas sim algo de
fundamental importância para uma comunidade
saudável, equilibrada e responsável. Se formos
pesquisar, veremos o quanto o meio ambiente
ganha em termos de benefícios a longo prazo
se a sustentabilidade se tornar hábitos na vida
cotidiana das pessoas. Uma tonelada de papel reciclado, por exemplo, poupa aproximadamente cerca de 22 árvores, economiza 71% de
energia elétrica e polui o ar 74% menos, e em-

bora possa parecer pouco poupa 22 árvores, é
como se um determinado número de pessoas
matasse 22 pessoas em um curto espaço de
tempo. Não são simplesmente árvores, é algo
que nos custará muito caro mais cedo ou mais
tarde se não tivermos outro tipo de posicionamento frente ao problema (GREEN BUILDING
COUNCIL).
As informações podem ser consultadas
a qualquer momento em um notebook, PC ou
smartphone. Um outro exemplo de como a sustentabilidade pode transformar uma realidade
atual está no fato do Brasil encontrar-se em
quarto lugar entre os países com mais construções sustentáveis, sejam elas casas, escolas,
prédios comerciais (GREEN BUILDING COUNCIL).
Estas construções que se utilizam de
materiais recicláveis e não restos do que não
queremos mais dentro de nossas casas como
garrafas pets, por exemplo, já podem ser vistos
como matéria prima para uso da construção
civil em várias partes do mundo. No Brasil, ainda temos a mentalidade do resto ser utilizado e
não numa incrível possibilidade de utilização de
materiais que temos aos montes sendo descartados como lixo em locais inapropriados como
lixo (GREEN BUILDING COUNCIL).
A reutilização da água de lavagem de roupas está entre os maiores ganhos para o meio
ambiente, visto que se pode reutilizar esta água
para uma infinidade de ações do nosso dia a
dia como para lavar o quintal, bastando-nos
fechar as torneiras quando elas não estiverem
sendo usadas ou apagando-se as luzes quando
não estamos utilizando são ações sustentáveis
diárias e imediatas que qualquer pessoa pode
se dispor a fazer.
Um outro ponto bastante discutido e difundido atualmente pelos meios de comunicação
de massa (TV e jornais impressos e atualmente,
pelas diversas mídias sociais como Instagram,
Facebook e Twitter, . . . .empo que leva para que
os diversos tipos de materiais descartados de
forma irresponsável na natureza (REIS; ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
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Por exemplo, leva-se aproximadamente
de duas a seis semanas para que ocorra a
decomposição um jornal, . . . . semanas as
embalagens de papel, 3 meses as cascas
de frutas, 3 meses os guardanapos de papel, 2 anos as bitucas de cigarros, 2 anos os
fósforos, 5 anos as pastilhas elásticas, 30 a
40 anos o nylon, 200 a 450 anos os sacos e
copos de plástico, 100 a 500 anos as pilhas,
100 a 500 anos as latas de alumínio e um
milhão de anos o vidro (Mundo Verde), (REIS;
ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
O descarte correto de resíduos nocivos à saúde pública é outro polêmico, atual
e inadiável para a sociedade moderna discutir e tomar novos posicionamentos frente ao
meio ambiente. Esse descarte, se descartado
incorretamente e ao próprio meio ambiente,
pois sua decomposição é lenta, como: pilhas,
baterias, lixo hospitalar, óleo etc. Todos esses
resíduos que geramos devem ser descartados de forma correta, isto pode contribuir
para a conservação do meio ambiente (REIS;
ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
Além disso, uma outra mudança bastante atenuante vista atualmente . . . .rescimento do consumo de produtos orgânicos. Por
um lado, o custo e benefício de se consumir
produtos orgânicos é bem maior visto que
os custos para produção desses alimentos
também é maior do que em relação à produção dos produtos inorgânicos. Entretanto, o
consumo de alimentos orgânicos beneficia,
em primeiro lugar . . . .aúde, que . . . .aior investimento que uma pessoa fazer em vida
Esses alimentos não contêm antibióticos, pesticidas ou metais pesados, ou seja, os riscos
de se adoecer através do consumo desses
alimentos é bem menor (REIS; ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
Os alimentos orgânicos promovem entre outras coisas, a melhoria ambiental, pois
são produzidos sem o acréscimo de aditivos
químicos ou pesticidas ao solo. A rotação de
cultura, que seria a solução para poupar o
solo de uma possível aridez, herança do mau

uso do solo, já é pouco utilizada devido ao
pouco espaço de terra existente. Quem tem
o seu pedaço de terra para plantar aproveita
ao máximo e isso a médio prazo significa,
portanto, o empobrecimento do solo (REIS;
ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
Estes alimentos orgânicos também respeitam as diferentes épocas de safra, o que
não acontece nas monoculturas cultivadas
o ano inteiro às custas de uso de agrotóxicos com elevado prejuízo à biodiversidade.
A dieta ditada pelas sociedades modernas
limita-se a cerca de cem espécies com predominância de trigo, arroz, milho e batata. A
escassez de diversidade de alimentos incentiva a monocultura . . . .esmatamento desenfreado. Entretanto, é possível elencar cerca de
75 mil espécies de alimentos que podem ser
incluídas no cardápio diário (REIS; ARAÚJO/
FILHO; CARVALHO, s/d).
Para tanto, basta que as pessoas passem a preferir alimentos nativos, produzidos
na própria região onde mora, incentivando inclusive os pequenos produtores e comércio
locais. Além disso, se os alimentos orgânicos
são caros, basta incluir certas variedades de
produtos sem agrotóxico ao ir às compras.
Isso significaria mais do que as pessoas decidirem mudar a dieta alimentar, significaria uma
mudança de postura frente a uma realidade e
necessidade atual da humanidade frente ao
desmatamento, à fome . . . .rodução desenfreada de alimentos ricos em agrotóxicos e pesticidas (REIS; ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
Atualmente, uma outra discussão bem
ampla e muito polêmica . . . .edução do consumo de carne. A pecuária bovina é uma das
atividades mais responsáveis pelo desmatamento no Brasil. A produção de suínos e aves
consome grande parte da produção de grãos
produzida no Brasil e isso pressiona as florestas no sentido de que cada vez mais se
faz necessário desmatar para que se abra
os pastos para a criação de animais, especialmente, os bovinos (REIS; ARAÚJO/FILHO;
CARVALHO, s/d).
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A suinocultura também é responsável
pela contaminação de rios, lagos e represas,
visto que um porco produz dejetos que equivalem aos de oito seres humanos juntos. E por
sua vez, grande parte dos peixes e outros produtos marinhos é capturada através de técnicas predatórias, como o arrastão e 30% do que
vem na rede é jogado fora depois. Assim, ou o
ser está desmatando, ou criando animais que
contaminam o meio ambiente, ou o próprio
. . . .gente primário de degradação ambiental
(REIS; ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
E por fim, e não menos sério está a criação de animais silvestres que é uma das atividades que mais contribuem para o comércio
ilegal. Ter e criar espécies nativas sem autorização prévia do IBAMA é, em primeiro lugar,
crime inafiançável previsto em lei.
Esse tipo de comércio contribui para
a extinção daquelas espécies de animais silvestres na natureza. Embora as pessoas que
compram esses animais das mãos dos contrabandistas de animais silvestres não sejam os
autores do crime, além de serem coniventes
com esta prática predatória do meio ambiente
(REIS; ARAÚJO/FILHO; CARVALHO, s/d).
A população desconhece o fato de que
antes de chegar às lojas e feiras, esses animais silvestres quase sempre são maltratados,
transportados de forma cruel em caixas fechadas e sem ventilação, sem água e comida. A
maioria chega desidratada e morta ao destino.
Além disso, muitos são os casos de
pessoas que compram animais silvestres e no
decorrer do tempo não dão conta de cuidar
e acabam descartando novamente o animal
na natureza, sem qualquer preparo para esse
retorno ao seu habitat natural. Portanto, quase
tão grave ou até mais do que manter um animal silvestre é soltá-lo de volta à natureza sem
o acompanhamento de especialistas. Pois se
o animal não vir a morrer, ele pode interferir
na cadeia alimentar estável do local, causando danos à biodiversidade (REIS; ARAÚJO/
FILHO; CARVALHO, s/d).

TRABALHANDO O CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE NA SALA DE
AULA DE EJA
Primeiramente, apresentei o tema do
trabalho que seria desenvolvido ao longo daquele ano letivo, como sendo um dos temas
atuais de maior importância e relevância social. importantes para a sociedade, os alunos
se tornam cidadãos críticos e conscientes. De
um modo geral, o trabalho se desenvolveu em
sala de aula, sob a supervisão pedagógica da
Unidade Escolar, tendo em vista os objetivos
traçados. De início uma roda de conversa e
debate acerca do tema “Sustentabilidade e
Educação Solidária” para a turma e fui observando as reações e falas dos alunos (CORTELLA, 1992).
Em seguida foi o momento da leitura
compartilhada: Crianças e adolescentes vivem nos lixões e taxa de mortalidade infantil.
Também foram realizadas duas palestras com
especialistas no assunto no decorrer do ano
letivo, sendo uma em cada início de semestre. Além disso, houve a realização de uma
oficina de reutilização de objetos recicláveis
(CORTELLA, 1992).
A maior parte dos alunos são adultos
que não tiveram oportunidade de estudar na
idade certa . . . .elhor forma de agregar e
conquistar esse aluno é levado a casa dele
para a sala de aula. Para desenvolver as atividades com essa turma lançando mão do
tema sustentabilidade, utilizei primeiramente
suportes como: Notebook, Internet via Wi-Fi
da escola onde lecionava, Datashow, assim
como o espaço físico da Unidade Escolar.
Posteriormente, fui elencando com os próprios alunos de quais maneiras poderíamos
trabalhar a sustentabilidade na escola, tendo
em vista, porém, o espaço físico, horário em
que as aulas acontecem (período noturno,
bem como as capacidades e dons de cada
um (CORTELLA, 1992):
A pergunta era: Como tornar sua escola
um espaço sustentável? As sugestões foram
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bastante variadas: Abolir o desperdício de
água; economizar energia elétrica; reduzir o
consumo uso de papel sulfite; uso consciente
de papel higiênico; incentivar o uso racional
dos insumos; instalar lixeiras de coletas seletivas no pátio da escola; reutilizar livros e
revistas; promover atividades a céu aberto;
oferecer espaços sustentáveis; cultivar uma
horta coletiva em que os alunos dos outros
períodos em que a escola também funcione
(matutino e vespertino) também pudessem
participar ajudando na manutenção da horta;
promover oficinas de reciclagem que ensinem
tanto os alunos (de todos os períodos de funcionamento da escola) . . . .omunidade escolar de uma forma geral; incentivar a criação
de uma rede de caronas para professores,
funcionários e alunos que vão para a escola
de carro; incentivar os alunos, funcionários
e professores que morem perto irem caminhando para a escola; realização de palestras
para pais, alunos, professores e demais integrantes da comunidade em torno da escola
(CORTELLA, 1992).
Sendo a EJA uma modalidade de ensino em que atrai, entre outros, os idosos, vale
ressaltar a importância de o professor dar
espaço para que esses alunos demonstrem
seus conhecimentos acerca do tema proposto. Esses alunos trazem para dentro das salas
de aula muita bagagem e experiência de vida
que podem e devem ser compartilhadas por
toda a turma no desenvolvimento das atividades elencadas (CORTELLA, 1992).

avançada demonstram certo grau de limitação, o que não deve excluir esses alunos de
nenhuma atividade da sala de aula. A ideia é
somar, agregar, unir, juntar todos os alunos,
das mais variadas idades dentro do contexto
de cada sala de aula, construindo um espaço
social e de igualdade que promova a inclusão
e permanência desse aluno na escola de forma a garantir-lhes o direito de quererem permanecer, frequentar e aprender (CORTELLA,
1992).
E dentro desse contexto, a tarefa do
professor dessa modalidade de ensino . . . .e
promover o diálogo entre esses alunos de diferentes faixas etárias. Os idosos trazem pontos de vista diferentes sobre tudo o que já
experimentaram ao longo da vida para dentro
da sala de aula e isso pode contribuir para um
ambiente de aprendizagem concreta sobre o
mundo . . . .ealidade (CORTELLA, 1992).
A formação . . . .ivência do idoso se
choca com a formação e vivência do aluno
mais jovem e até com a do professor. Dessa
forma, cabe a todos desenvolver a empatia
. . . .espeito no trato uns com os outros.
A sustentabilidade também está nas relações humanas estabelecidas entre os próprios pares, do ser humano com a natureza
e com a sociedade. Na verdade, tudo está
correlacionado de maneira, pois o ser humano é um ser social e não unitário (CORTELLA,
1992).

Esses alunos mais idosos são pessoas
com uma bagagem de conhecimento muito
grande e não se pode simplesmente partir
do zero, como se faz com crianças. A ideia
é sempre dar espaço a eles e adaptar os
conteúdos programáticos das orientações
curriculares visando o interesse, realidade e
capacidade do aluno.
Isso torna-se um fator importante a ser
levado em consideração pelo professor da
EJA, pois cada turma tem seu ritmo e cada
aluno também, pois os alunos com idade já
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desse trabalho, cheguei a várias conclusões, mas a mais significativa foi que
percebi que os alunos já estão tão alienados com o capitalismo que veem algumas situações
do dia a dia como normal (competição no mercado de trabalho, vestibular, desemprego etc.
Os alunos da EJA, são bem interessados e participativos é motivador para qualquer professor
observar a vontade que eles têm em aprender.
Foi muito boa a experiência ao me ver na função 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 . . . .aso 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 . . . .aso 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. Finalmente, atrelar a importância do professor dentro da modalidade da Educação
de Jovens e Adultos às questões de sustentabilidade não é muito difícil, pois esses alunos
em sua maioria, já tiveram suas experiências de vida e estão abertos às novas experiências,
uma vez que a idade denominada certa para aprender ficou para trás.
Esses alunos têm muita vontade de aprender quando se despedem dos pré-conceitos
enraizados em si mesmos e na própria sociedade que exclui ao mesmo tempo que seleciona.
Falar de sustentabilidade para o aluno de EJA torna-se uma proposta de trabalho prático para
o dia a dia de uma parcela significativa da população que faz diferença no dia
a dia de suas casas, trabalhos, junto a amigos e familiares e portanto, não é
um investimento jogado fora.
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FAMÍLIA X ESCOLA: A IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO
RESUMO: O presente artigo teve como objetivo principal analisar o papel da família no que diz
respeito à aprendizagem da criança no ambiente escolar para que ocorra no seu desenvolvimento,
físico, cognitivo e social. Buscou-se também, analisar e apontar os benefícios da intervenção
da família na educação dos seus filhos . . . .roposição de algumas ações para o fortalecimento
da relação família-criança-escola, contribuindo assim, para a formação integral da criança. Por
meio da pesquisa deste artigo pode se observar que a união família-escola se torna fundamental
para o bom desempenho da criança em sua vida escolar e gera o enriquecimento no processo
de ensino e aprendizagem já que ambas têm o mesmo objetivo, que . . . .ormação da criança
em termos de aquisição de conhecimentos que possibilitem competências e habilidades para o
exercício de cidadania.
Palavras-chave: Família; Escola; Parceria.
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INTRODUÇÃO

A

o se analisar a relação família-criança-escola, deve-se, a priori, destacar a importância que a família tem no aprendizado geral e escolar de seus filhos, considerando essa, como a mais importante, pois não se pode negar a significância da
família e do ambiente familiar como primeiro ambiente socializador.
A família . . . .rimeira instituição social que irá levar à criança, valores éticos e morais
. . . .scola, enquanto a instituição escolar, também socializadora, tem o papel de aprimorar e
desenvolver outras formas de conhecimentos para a criança, o chamado conhecimento formal,
que são necessários para a sua atuação em sociedade.
Segundo Demo (2004) e Brito (2011) entre outros pensadores na área da educação,
concordam que as possibilidades de parceria entre família e escola são variadas e todas, com
maior ou menor grau de comprometimento, são relevantes. Cada uma dessas instituições –
família e escola – possuem características próprias que podem e devem ser complementares.
Assim, pode-se dizer que a família é uma instituição de domínio mais reservada, voltada ao
acolhimento da criança com a promoção da individualidade e pertencimento.
Para a escola fica o domínio coletivo dos grupos. Quanto mais os pais demonstram
interesse pela vida escolar de seus filhos, e na educação dos mesmos, em termos de ambiente escolar o aprendizado se torna mais eficiente. O contrário também é verdadeiro, pois
quanto maiores são as possibilidades em si de aprendizagem pela criança, maiores serão
os conhecimentos que ela pode construir e, consequentemente, melhores e maiores serão
os mecanismos de relacionamento no ambiente familiar. Constrói-se assim, vínculos entre o
ambiente familiar . . . .mbiente escolar que tendem a auxiliar os dois nos papéis específicos
que cabem a cada um.
Os pais que acompanham a aprendizagem de seus filhos possibilitam melhor desenvolvimento das crianças, por isso é importante repensar, na educação escolar, as possibilidades
que são oferecidas à participação dos pais nesse ambiente e quais mecanismos a escola
utiliza para dialogar com os pais no sentido de que esses possam, em seus lares, exercerem
posturas junto às crianças que tenham reflexos positivos para a consolidação da relação de
ensino e aprendizagem escolar, significativos e de qualidade em termos de aprendizagens de
competências e habilidades esperadas para o exercício da cidadania futura.
Pensando assim, é muito importante que a família tenha um bom diálogo com seus
filhos que contribua para o seu pleno desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, pois por
intermédio dessa conexão – família/diálogo e educação escolar . . . .riança vai estar preparada para lidar com possíveis frustrações cotidianas e conseguir melhor desempenho escolar
e social. Para tanto, percebe-se que a escola . . . .amília, devem se articular para buscarem
a consolidação de objetivos comuns que . . . .ducação formativa de suas crianças. Segundo
Belucci, ao se analisar o contexto de família e escola, se pode dizer que a escola tem que
ter, como principal objetivo, estimular na criança a vontade de aprender de forma prazerosa
para superar suas dificuldades.
À família cabe a responsabilidade de cuidar, conversar e acompanhar seus filhos na vida
escolar É relevante analisar as possíveis inter- relações entre a escola . . . .companhamento
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familiar, pois criar, educar e preparar os filhos com segurança e responsabilidade é uma tarefa
difícil e exigente e que ultrapassa o ambiente familiar, como também não pode ser deixado
apenas ao ambiente escolar.
Com a preocupação de juntamente com a família-escola criar cidadãos críticos e capazes de enfrentar qualquer situação, o objetivo geral deste trabalho foi analisar como a família pode contribuir com a escola para a promoção do desenvolvimento integral da criança
. . . .lena formação para a cidadania.
Da mesma maneira, foram traçados objetivos específicos, tais como identificar os principais resultados trazidos pela participação dos pais na escola e conhecer as formas de participação da família na escola. Entender a importância da família na vida escolar da criança é
uma forma de desenvolver a autoconfiança, a autoestima . . . .egurança desse ser ainda em
formação inicial. Da mesma forma, analisar como os pais podem participar da vida escolar
dos seus filhos se faz necessário, pois a família é um fator importante para o desempenho
escolar dos alunos.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa seguiu uma proposta
qualitativa quando se propôs à interpretação
e reflexão sobre os dados coletados. Efetuou-se também a necessária revisão bibliográfica
sobre a temática enfocada que foi realizada
a partir de registros disponíveis de pesquisas
anteriores, em livros, artigos, teses e documentos impressos.
Foram usados dados teóricos já trabalhados por outros pesquisadores e esses textos se tornam fontes dos questionamentos a
serem pesquisados (SEVERINO, 2007).
E como objetivo geral desta pesquisa
tem-se como propósito apresentar uma reflexão sobre o papel da família no contexto
escolar. Apesar de a família ser apontada
como uma das variáveis responsáveis pelo
fracasso escolar do aluno (Carvalho, 2000),
a sua contribuição para o desenvolvimento e
aprendizagem humana é inegável.
Um dos seus papéis principais . . . .ocialização da criança, isto é, sua inclusão no
mundo cultural mediante o ensino da língua
materna, dos símbolos e regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e
parte da formal, em colaboração com a escola.
Neste contexto, os recursos psicológicos, sociais, econômicos e culturais.
Neste contexto, os recursos psicológicos, sociais, econômicos e culturais dos pais
são aspectos essenciais para a promoção do
desenvolvimento humano (Christenson & Anderson, 2002; Marques, 2002).
A escola também tem sua parcela de
contribuição no desenvolvimento do indivíduo, mais especificamente na aquisição do
saber culturalmente organizado e em suas
áreas distintas de conhecimento.
Segundo Ananias (2000), a escola deve
resgatar, além das disciplinas científicas, as noções de ação política e busca da cidadania e
da construção de um mundo mais equitativo.

Neste contexto, a escola deve visar
não apenas a apreensão de conteúdo, mas
ir além, buscando a formação de um cidadão
inserido, crítico e agente de transformação,
já que é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das ideias, crenças e valores.
Para López (1999/2002), a família não tem
condições de educar sem a colaboração da
escola.
As ações educativas na escola e na
família apresentam funções distintas quanto
aos objetivos, conteúdos e métodos, bem
como as expectativas e interações peculiares a cada contexto (Szymanski, 2001). Por
exemplo, Lampreia (1999) destaca que uma
atividade como a cópia, no ambiente escolar,
tem objetivo programado . . . .valiada como
uma competência que permite a estruturação
da aprendizagem, na área de letramento.
Já, no âmbito familiar, a mãe considera
tal atividade apenas como mais uma tarefa
doméstica de supervisão e cuidados dispensados aos filhos. Neste caso, o objetivo da
cópia passa a ser a obtenção de um desempenho sem erro por parte do filho, devendo
ser executada com um maior grau de precisão e economia de tempo.
Quando a família . . . .scola mantêm
boas relações, as condições para um melhor
aprendizado e desenvolvimento da criança
podem ser maximizadas. Assim, pais e professores devem ser estimulados a discutirem
e buscarem estratégias conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem em novas
opções e condições de ajuda mútua (Leite &
Tassoni, 2002).
A escola deve reconhecer a importância da colaboração dos pais na história e no
projeto escolar dos alunos e auxiliar as famílias a exercerem o seu papel na educação, na
evolução e no sucesso profissional dos filhos
e, concomitantemente, na transformação da
sociedade.
Cada vez mais cedo, a escolarização se
torna presente na vida das crianças e mais
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tarde tem finalizado. A introdução de modelos
e maneiras de propiciar a interação entre a família . . . .scola, reconhecendo a contribuição
e os limites da família na educação formal são
fundamentais para "diversificar os sistemas
de ensino e envolver, nas parcerias educativas, as famílias e os diversos atores sociais"
(MEC e Unesco, 2000, p. 56).
A seguir, discutimos os benefícios de
uma integração entre a família . . . .scola para
a educação formal do indivíduo e as repercussões decorrentes da falta ou da pouca integração entre ambas. Omote, (2010) confirma que
é fundamental que a família interaja no convívio
escolar de seus filhos já que o emocional da
criança . . . .ase para uma boa aprendizagem.
Por outro lado, Belucci (2009), afirma
que a família precisa ter competência suficiente para o desenvolvimento da educação
familiar para que seus filhos aprendam a desenvolver a personalidade, a amar e saber se
relacionar na sociedade em que vivem.
Fazer da criança um ser civilizado e adquirir noção de cidadania, respeito e justiça
para que possam tomar decisões da própria
vida estão entre os deveres primordiais da
família. As escolas devem propor atividades
que levem a família a participar do desenvolvimento escolar de seus filhos, visando à
própria valorização da família dentro da escola e enquanto instituição social e, também, a
formação da cidadania.
Essa valorização da família por parte da
escola pode se- dar por meio de reuniões de
pais e mestres, conselhos escolares nos quais
pais e outros responsáveis pela criança podem
acompanhar o processo de ensino e aprendizagem que é desenvolvido pela escola Baltazar e Balthazar (2006) lembram que a família
e escola podem e devem ser boas parceiras
no processo de ensino aprendizagem, pois
se acredita que quanto maior o envolvimento
. . . .articipação da família nas escolas melhor
vão ser o desempenho dos alunos.
A relação entre a escola com os alunos

é muito influenciada pelos pais. Os pais precisam fazer com que a criança conviva bem
na escola e que tenha vontade de aprender
e de buscar o conhecimento. Os pais, a escola e os professores precisam estar unidos
para ajudar as crianças a sentirem desejo em
aprender. Na escola, destaca-se o papel dos
professores que são tão importantes como
os pais e podem exercer funções parecidas
com os mesmos, estimulando o convívio com
outras crianças.
O ser humano aprende a todo tempo,
por consequência o papel da família passou
a ser fundamental, pois é esta que decide
desde cedo o que seus filhos precisam aprender quais instituições e/ou locais que devem
frequentar o que é necessário para que eles
aprendam e se beneficiem em seu futuro,
dentre outras coisas necessárias ao seu processo formativo.
No senso comum é costume se dizer
que a família educa . . . .scola ensina, sendo
assim, à família cabe oferecer para a criança para o adolescente, a pauta ética que lhe
permita a vida em sociedade e, à “[...] escola,
instruí-lo para que possa fazer frente às exigências competitivas do mundo na luta pela
sobrevivência” (OSÓRIO, 1996, p.82).
Percebe-se, assim, que se estabelecem, para o processo formativo da criança,
relações de cultura e que as mesmas se manifestam por meio das rotinas que se iniciam
na casa na qual a criança vive, sendo assim referência inicial para o aprendizado da
criança e contínua no ambiente escolar o qual
aborda - junto às crianças - cultura dominante
no meio social.
Portanto, deve ser ressaltada a importância da união entre família e escola no processo de ensino aprendizagem, pois dessa
união pode ocorrer à construção da autonomia que o aprendizado possibilita à criança.
A família tem passado por mudanças
ao longo do tempo, acompanhando e/ou tentando acompanhar as novas conformações
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sociais, dentre as quais se podem citar, a
questão da responsabilidade ou a divisão de
poder na estrutura familiar que era mais centrada na figura do homem, mas que atualmente tem se destacado na figura das mulheres.

derão alcançar ganhos significativos claros e
evidentes, uma vez que a simples atitude da
família em demonstrar interesse pelo cotidiano escolar dos seus filhos já promove um interesse maior das crianças na aprendizagem.

Essas mudanças sociais, também se
alteraram tanto no que tange aos aspectos
da educação quanto nos de manutenção financeira da estrutura familiar.

E como objetivo específico desta pesquisa, temos como resultado mais visível da
não participação de pais no processo de ensino e de aprendizagem de seus filhos, tem-se
a indisciplina que, pois como abordado nos
resultados, à família . . . .rimeira instituição
social que irá levar até a criança valores ético
e morais . . . .scola tem o papel de aprimorar
todo conhecimento da criança e transformá-lo
em conhecimento formal, mas, sem esses valores a criança é presa fácil da indisciplina e
de outros problemas desfavorável para a sua
aprendizagem.

Além disso, a sociedade também promoveu modificações na própria estruturação
familiar com o crescente aumento no número
de pais separados, o que acarreta alterações
no relacionamento entre seus membros, pois
algumas figuras da estrutura familiar deixam
de existir ou é substituída, como o pai ou a
mãe, isto faz com que a criança tenha cada
vez mais problemas de comportamentos
A relação entre a escola com os alunos
é muito influenciada pelos pais, estes precisam fazer com que a criança conviva bem na
escola e que tenha vontade de aprender e de
buscar o conhecimento, sendo fundamental
que aconteça essa parceria entre escola e família, e que juntos possam alcançar o objetivo
em comum, de formar cidadãos que saibam
como viverem no mundo atual.
Cabe à escola orientar esta criança
para que se desenvolva em seus aspectos físico, cognitivo e intelectual. A escola tem uma
grande responsabilidade na formação desta
criança, embora na execução dessa responsabilidade possa dividir tarefas com os pais.
Nesse sentido, o conselho de escola poderá
ser um espaço na qual os pais poderão expor
seus anseios para um melhor aprendizado
dos seus filhos.
Para isto, a escola deve buscar estabelecer relações mais transparentes e participativas com as famílias, para que passem
a ser aliadas na aprendizagem da criança.
Importante também é que a escola amplie
o diálogo com a família sobre suas práticas
pedagógicas e avaliativas, para estabelecer
relação de confiança entre ambas. Assim, po-

Para Conceição (2005), os alunos trazem para a escola as características vivenciadas no meio familiar. Se ele estiver em um
ambiente seguro e equilibrado, a criança é
decidida e alegre; quando ela convive com
adultos leitores e que valorizam a escola, essas crianças se interessam pela leitura e valorizam o ambiente escolar.
Quando a criança convive numa educação familiar mal orientada e desestruturada,
o aluno costuma ser inseguro e até mesmo
violento na escola. Essa desestruturação familiar pode ter consequências na aprendizagem
dos alunos.
Muitos educadores apontam que as dificuldades de aprendizagem dos alunos estão
ligadas às relações familiares, como situação
socioeconômica, falta de estímulos, agressividade, superproteção dos pais com seus filhos
e perdas familiares.
Esses são obstáculos que podem atrapalhar na aprendizagem. Mas para a escola,
o aluno sempre será aluno, não importando a
sua situação econômica e os problemas familiares que ele carrega, o importante . . . .ducação para todos (CONCEIÇÃO, 2005).
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jo do professor, ver a família estimulando a
educação escolar de seus filhos, supervisionando e orientando os trabalhos e tarefas de
casa e que haja cooperação e diálogo entre
a escola . . . .amília.
Quando a família se mostra preocupada
e interessada com a aprendizagem de seu
filho, auxilia e estimula para que a aprendizagem seja de qualidade e desperta na criança
o desejo de descobrir novos conhecimentos.
Mas, pelo contrário, quando uma educação
familiar com a formação cultural, social e econômica desestruturada ocorre, pode apresentar na criança dificuldades de aprendizagem
e/ou indisciplinares, afirma também que no
ambiente familiar se encontra características
importantes como o clima emocional, cultural
e socioeconômico que podem ser a resposta para as dificuldades de aprendizagem encontradas pelos alunos na instituição escolar,
pois qualquer sentimento que a criança carrega reflete-se em aprendizagem escolar.
De acordo com Conceição (2005), o
nível econômico da família também possui
reflexos nos problemas de aprendizagem,
pois as crianças que pertencem a uma família que não têm muitos recursos materiais
podem apresentar maiores dificuldades nos
estudos. Algumas famílias também se acomodaram com o pouco que têm e não percebem
a educação formal como algo que pode contribuir para melhorar, tanto o nível educacional
e cultural de seus filhos, como também as
suas condições socioeconômicas.
Geralmente essas famílias não consideram a educação escolar importante e isto
pode gerar formas de conflitos com a escola.
Por isso, a presença da família é importante
para a formação social e intelectual da criança e, nesse sentido, a família precisa ter consciência do seu papel no processo de ensino
e aprendizagem de seus filhos e assumir o
compromisso de facilitar e promover a educação formal de seus filhos para que haja
melhores condições de desenvolvimento da
sua de aprendizagem escolar.

Segundo Conceição (2005), outra
forma de interferência na aprendizagem e
que atinge o campo emocional da criança
. . . .eparação dos pais, a partir da qual a
criança vê sua família assumindo novo formato. Alguns fatores da separação interferem no
comportamento e desenvolvimento do aluno
na escola, pois gera desequilíbrio emocional
e insegurança na criança pela nova situação
que ela está vivenciando. Mais uma vez, em
situações como essa – separação dos pais.
É importante à interlocução entre o responsável pela criança – família - com a escola, pois assim, a instituição escolar poderá
ajudar na busca de soluções, caso a criança
passe a apresentar algum comportamento
que a afete na relação de ensino e aprendizagem, da melhor maneira possível, para
que o educando não tenha prejuízos em seu
processo formativo.
Deve-se ter sempre em mente, que
cada uma dessas instituições - família e escola - tem o mesmo objetivo, qual seja o de
formar cidadãos críticos e desenvolvidos para
enfrentarem uma sociedade competitiva, por
isso é importante essa troca de ideias.
Entretanto, há alguns elementos que
podem levar a problemas de aprendizagem
e que estão relacionados ao ambiente físico
e social da escola. Outros, aos métodos utilizados pelos professores . . . .nteração entre
professores e alunos.
A escola precisa ter um ambiente alegre
e acolhedor para a adaptação das crianças e
para o processo de ensino e aprendizagem,
esperando que assim, possam ser superados
possíveis focos de indisciplina e, consequentemente, de não aprendizagem por parte do
aluno.
Em termos de considerações finais,
deve ser ressaltado que as escolas devem
construir e podem executar mecanismos
simples, que levam ao bom desempenho
da relação de ensino e aprendizagem, como
também atrair a família dos educandos para
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o processo, como elaborar e cumprir a proposta pedagógica e apresentar a mesma para
os pais, sendo coerente nos procedimentos
e atitudes do dia-a-dia preconizados neste
importante instrumento de planejamento das
atividades escolares.
Propiciar ao aluno liberdade e aos seus
responsáveis a oportunidade para manifestar-se na comunidade escolar, de forma que
seja considerado como elemento principal do
processo educativo . . . .luno . . . . família como
elemento corresponsável.
Receber os pais com prazer, marcando
reuniões periódicas, esclarecendo o desempenho do aluno e principalmente exercendo
o papel de orientadora mediante as possíveis situações que possam vir a necessitar
de ajuda. Abrir as portas da escola para os
pais, fazendo com que eles se sintam à vontade para participar de atividades culturais,
esportivas, entre outras que a escola oferecer,
aproximando o contato entre família-escola.
É de extrema importância que a escola
mantenha professores e recursos atualizados,
propiciando uma boa administração de forma que ofereça um ensino de qualidade para
seus alunos. A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso
da educação de todo indivíduo.
Com essa parceria a escola pode oferecer uma educação eficiente e de qualidade.
E, analisando as duas instituições - família e
escola . . . .ossível notar que quando se fala
em interação, à percepção que se tem, é que
existem atores distintos que têm algum grau
de reciprocidade e de abertura para o diálogo, nessa perspectiva, é importante identificar
e negociar, em cada contexto, os papéis que
vão ser desempenhados e as responsabilidades específicas entre escolas e famílias. Por
exemplo, considera-se que o ensino é uma
atribuição prioritariamente da escola. Esta,
porém, divide essa responsabilidade com as
famílias.

AS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E

ESCOLA: COMO ESTÃO E PARA ONDE
VÃO?
Uma das primeiras barreiras encontradas para a compreensão dos mecanismos e
estratégias de integração refere-se à definição
do próprio termo de envolvimento. Afinal, o
que se entende por envolvimento entre família
e escola? Dois aspectos dificultam a compreensão do termo, de acordo com Coleman e
Churchill (1997).
O primeiro refere-se ao uso de definições amplas e muito diferenciadas do termo
na literatura, nos quais são identificadas diferentes ações sobre a participação da família,
por parte da escola.
Por exemplo, oferecer aos pais informações e conceitos básicos sobre a evolução e
desenvolvimento dos seus filhos; treinar os
pais para orientar e ensinar seus filhos, no
que diz respeito aos conteúdos e conhecimentos acadêmicos; proporcionar momentos
de trocas de informações entre pais e professores, em reuniões estruturadas; realizar
atividades em conjunto, para avaliar a criança
ou pôr em prática programas de apoio acadêmico ou social.
O segundo aspecto que dificulta a compreensão do termo refere-se à diversidade
entre os ambientes da família e da escola.
Além do reconhecimento de que esses dois
contextos nas quais o aluno realiza sua aprendizagem são diferentes e diversificados, é importante também identificar e lidar com as
similaridades e diferenças entre eles.
Na escola, costumes, espaços, recursos, expectativas, experiências, linguagem e
valores podem ser diferentes da família ou,
quando similares, podem diferenciar-se em
grau. E estas diferenças são, em geral, decorrência da condição socioeconômica, dos
valores e crenças, ou mesmo das diferenças
culturais (YUNES, 2003).
Entretanto, tais diferenças não constituem (ou não deveriam constituir) um impe31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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dimento para o envolvimento . . . .stabelecimento de relações entre a família . . . .scola.
Interligar estes dois contextos torna-se uma
tarefa crucial para o estabelecimento de políticas e implementações de programas educacionais.
Como o termo envolvimento dos pais
é empregado para definir uma ampla gama
de atividades que concernem tanto à escola quanto à família, precisamos não só ter
clareza, mas também especificar quais são
as atividades que estamos nos referindo em
nosso estudo.
Jowett e Baginsky (1988) apontam algumas tendências que devemos observar no
envolvimento família-escola. Dentre elas estão
como os pais percebem e incrementam competências para dinamizar o desenvolvimento
dos filhos, como os pais e as escolas delineiam atividades do cotidiano ou da vida na
escola e os direitos e as necessidades dos
pais enquanto consumidores.
As relações entre a família . . . .scola
apresentam padrões e formas de interação
bem peculiares que precisam ser identificadas, apreendidas e analisadas com o intuito
de propiciar uma melhor compreensão não só
dos aspectos gerais da integração entre ambos como também daqueles mais peculiares
a cada ambiente.
A tipologia proposta por Epstein (conforme citado por Bhering & Siraj-Blatchford,
1999; Marques, 2002) engloba cinco tipos
de envolvimento entre os contextos familiar
e escolar.
1.
Obrigações essenciais dos pais.
Reflete as ações e atitudes da família ligadas ao desenvolvimento integral da criança
. . . .romoção da saúde, proteção e repertórios
evolutivos. Além da capacidade de atender
às demandas da criança, considerando sua
etapa de desenvolvimento para inserção na
escolarização formal, é tarefa da família criar
um ambiente propício para a aprendizagem
escolar, incluindo acompanhamento sistemá-

tico e orientações contínuas em relação aos
hábitos de estudos e às tarefas escolares.
2.
Obrigações essenciais da escola. Retrata as diferentes formas e estratégias
adotadas pela escola com o intuito de apresentar e discutir os tipos de programas existentes na escola e evidenciar os progressos
da criança, em diferentes níveis, para os pais
ou responsáveis. As formas de comunicação
da escola com a família variam, incluindo
desde mensagens, jornais, livretos, convites
e boletins até observações na agenda do aluno. A explicitação das normas adotadas, do
funcionamento geral da escola, dos métodos
de ensino e de avaliação . . . .bertura de espaços, nas quais os pais possam participar
ativamente e dar suas opiniões sobre estes
temas, é estratégico.
3.
Envolvimento dos pais em atividades de colaboração, na escola. Referem-se
à como os pais trabalham com a equipe da
direção no que concerne ao funcionamento
da escola como um todo, isto é, em programações, reuniões, gincanas, eventos culturais,
atividades extracurriculares etc.. Este tipo de
envolvimento visa auxiliar professores, orientadores, psicólogos, coordenadores e apoio
pedagógico em suas atividades específicas,
quer mediante ajuda direta, em sala de aula,
quer na preparação de atividades ligadas às
festas ou desfiles.
4.
Envolvimento dos pais em atividades que afetam a aprendizagem . . . .proveitamento escolar, em casa. Caracteriza-se
pelo emprego de mecanismos e estratégias
que os pais utilizam para acompanhar as tarefas escolares, agindo como tutores, monitores
e /ou mediadores, atuando de forma independente ou sob a orientação do professor.
5.
Envolvimento dos pais no projeto
político da escola. Reflete a participação efetiva dos pais na tomada de decisão quanto
às metas e aos projetos da escola. Retrata os
diferentes tipos de organização, desde o estabelecimento do colegiado e da associação
de pais e mestres até intervenções na política
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local e regional.
Em síntese, os pais devem participar
ativamente da educação de seus filhos, tanto
em casa quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas de decisão e em atividades
voluntárias, sejam esporádicas ou permanentes, dependendo de sua disponibilidade. No
entanto, cada escola, em conjunto com os
pais, deve encontrar formas peculiares de relacionamento que sejam compatíveis com a
realidade de pais, professores, alunos e direção, a fim de tornar este espaço físico e
psicológico um fator de crescimento e de real
envolvimento entre todos os segmentos.
É importante ter em mente que, em todos os tipos de envolvimento família- escola, a
qualidade dos relacionamentos é mais importante que a quantidade (LAREAU, 1987). Ao
analisar o tipo de relacionamento entre esses
dois segmentos, em duas escolas, Laureau
verificou diferenças marcantes. Em uma das
escolas, o relacionamento era rígido e gerava
certo incômodo, com os pais mostrando certa
relutância em manter contato com outros pais
e professores e, também, insegurança em discutir questões não acadêmicas.
Os sinais de desconforto dos pais eram
evidenciados por interações curtas, formais
e rígidas com a escola. Na outra escola, ele
verificou que as interações eram menos formais, mais frequentes e centradas em assuntos acadêmicos, gerando um clima amistoso
que favorecia a aproximação entre os pais
. . . .scola.
As formas peculiares de relacionamento
que pais e escolas mantêm entre si dependem, sobretudo, das percepções que cada
um desses segmentos tem de si próprio e
do outro. A seguir, tecemos algumas considerações a respeito do que pensam pais e
professores sobre o envolvimento da família
com a escola.

PERCEPÇÕES DE PAIS E PROFESSORES
SOBRE O ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA
COM A ESCOLA

A importância . . . .nfluência da família
como agente educativo é inquestionável. Por
exemplo, o estabelecimento de um vínculo
afetivo saudável entre os pais e seus filhos
pode desencadear o desenvolvimento de padrões interacionais positivos e de repertórios
salutares para enfrentar as situações cotidianas, o que permite um ajustamento do indivíduo aos diferentes ambientes em que ele
participa (Marques, 2001), incluindo a própria
escola.
Por outro lado, filhos cujos pais experimentaram frequentemente situações de estresse, ansiedade e medo têm dificuldades
em interagir com outras pessoas e exibem um
repertório de comportamentos limitado para
lidar com o seu ambiente.
Os pais veem de modo positivo a sua
participação no processo educativo quando
se tornam efetivamente aliados dos professores (Carvalho, 2000; Coleman & Churchill,
1997; Epstein, 1986; Marques, 2002).
De acordo com Lareau (1987), quando
os professores consideram os pais como parceiros, eles desenvolvem estratégias de acompanhamento e auxílio sistemático aos filhos,
promovendo uma melhor interação entre os
vários níveis curriculares, o que possibilita, ao
aluno, usar todo o seu potencial. E, ao contrário, se os professores estabelecem um contato
distante, rígido, baseado apenas no conteúdo,
os pais também adotam essa postura e percebem a relação com a escola como um momento que gera ansiedade e frustração.
Como nem todos os pais tiveram boas
experiências no período de sua escolarização, tal fato faz com que eles transmitam percepções negativas da escola para os seus
filhos e adotem uma postura distante e desconfiada (Grossman, 1999). O pouco tempo
para acompanhar a criança, as oportunidades
mínimas para realizar a aproximação com a
escola, à indiferença ou antagonismo quanto
à sua presença na instituição, são comuns
no espaço escolar. Outros fatores dificultam
a aproximação entre pais e professores, den31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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tre eles, as barreiras culturais, especialmente
quando a escola não as considera como elo
importante nesta cadeia.
Portanto, é necessário que professores
diretores e outros segmentos da escola desenvolvam habilidades e ações que explorem
os diferentes níveis de experiências, conhecimento e oportunidades dos pais, visando
uma implementação mais efetiva do envolvimento família-escola (Ferreira & Marturano,
2002; Formiga, 2004; Marques, 2001, 2002).
Para isto, a percepção que os professores
possuem da família como agente educativo
desempenha papel preponderante.

mesmo objetivo, desta forma se faz necessário que haja uma boa comunicação e respeito
mútuo entre as partes para que se construam
uma confiança recíproca que, sem dúvidas,
possibilita alcançar melhores resultados.
No que diz respeito a essa pesquisa a
intenção era de ressaltar como a família pode
participar da vida escolar de seus filhos; destacar a importância da família trabalhar junto
à escola e promover a necessária reflexão sobre os reflexos positivos sobre esta parceria
família-escola pode promover no sentido da
consolidação de bons resultados na formação
para a cidadania de crianças de . . . . anos.

Um dos pontos críticos . . . .rença de que
os pais de níveis socioeconômicos mais baixos
não estão preocupados com seus filhos, adotando frequentemente uma postura negligente
e pouco participativa. Outro ponto diz respeito
aos professores e diretores que acham que os
pais têm pouco ou quase nada a contribuir para
o currículo escolar, devendo apenas participar
das reuniões para entrega de boletins.
Independentemente das crenças de educadores, a participação dos pais na educação
formal dos filhos constitui fonte de intensa preocupação nas escolas, uma vez que esta participação é limitada, na medida em que os pais
se restringem a buscarem as notas e pouco se
envolvem com o currículo e com as atividades
escolares (MARQUES, 2002).
Sendo assim, é importante considerar
as peculiaridades dos papéis dos pais, dos
professores, dos coordenadores, dos diretores
e de outros componentes da escola. Uma avaliação consistente e sistemática que indique os
diferentes graus de participação de cada um
deles na escola auxilia na compreensão e na
identificação das diferentes formas de participação dos pais nas atividades escolares e fornece informações sobre a dinâmica da família
e dos processos evolutivos dos alunos.
No entanto se faz necessário que a parceria seja construída em bases sólidas e que,
família-escola, trabalhem a fim de alcançar o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvidas de que psicólogos, educadores e demais profissionais que atuam na
escola reconhecem a importância das relações que se estabelecem entre a família . . . .scola
e os benefícios potenciais de uma boa integração entre os dois contextos para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo do aluno.
Para tanto, é preciso adaptar diferentes estratégias e formas de implementação na
relação família-escola, considerando o contexto cultural, entre as crenças, os valores e as
peculiaridades dos ambientes sociais. Para superação das descontinuidades entre os ambientes familiar e escolar, é necessário conhecer os tipos de envolvimento entre pais e escola e
estabelecer estratégias que permitam a concretização de objetivos comuns.
Silverman (1988) classifica os processos de continuidade e descontinuidade entre a escola . . . .amília, em dois grandes blocos. A idealização do ambiente familiar, na qual buscam
a compreensão do afeto, da livre expressão dos sentimentos, da unidade familiar, da riqueza
verbal e das trocas emocionais que acontecem de forma constante e de maneira mais livre
neste contexto, . . . .ignificado e as experiências que a criança traz para a escola, provenientes
deste espaço familiar, que se distingue do escolar pela adoção de uma linguagem particular,
frente ao uso do tempo e das atividades mais estruturadas e sistematizadas.
Normalmente, na escola, o espaço torna-se mais frio, distante, impessoal e altamente
competitivo quando comparado ao espaço da família. A linguagem adotada e os símbolos
empregados se estruturam de maneira descontextualizada, ignorando-se as características familiares. O reconhecimento destas diferenças, por exemplo, possibilitaria programar estratégias
apropriadas e fornecer orientações específicas para cada um, observando-se as características
culturais, os papéis . . . .isponibilidade efetiva para concretizar as atividades conjuntas.
A escola deve especialmente no ensino fundamental, não só reconhecer que o aluno
realiza conexões dos conhecimentos adquiridos na família, e faz deles sua referência no intuito
de compreender e estabelecer suas relações com os conteúdos curriculares (Epstein, 1986;
López,1999/2002), mas também implementar ações subsidiadas em tais conexões.
Não é somente a criança que é afetada pela visão estanque dos conhecimentos e experiências adquiridas fora da escola, mas também pais e professores, que sentem esta ruptura
e isolamento, tendo como consequência o prejuízo das relações interpessoais e da própria
aprendizagem do aluno.
A integração do ambiente escolar e familiar não é uma tarefa fácil e não deve ser encarada de forma amadora ou 'idealista'. A identificação de fatores que facilitam ou dificultam
esta interação.
Esta perspectiva é compartilhada por vários pesquisadores (BAKER, KESSLER-SKAR,
PIOTROWSKI & PARKER, 1999; CARVALHO, 2000; COLEMAN & CHURCHILL, 1997; EPSTEIN,
1986; EPSTEIN & DAUBER, 1991; MARQUES, 2002), que enfatizam a necessidade de uma
base prática para influenciar e estruturar as políticas educacionais voltadas à relação família
e escola.
Segundo Carvalho (2000) e Marques (2002), hoje, imperam mais o discurso que a
articulação de dados relacionados à pesquisa, particularmente no Brasil. Além disso, é preciso, também, que as investigações científicas sejam baseadas em um modelo sistêmico,
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que implica, necessariamente, a adoção de uma abordagem multi-metodológica, permitindo
captar, mais sensivelmente, a dinâmica dos dois ambientes, revelando suas peculiaridades e
padrões comuns (DESSEN, 2005; DESSEN & ARANHA, 1994; POLÔNIA & SENNA, 2005).
A grande maioria das pesquisas é oriunda da cultura norte-americana e europeia, o que,
de certa forma, espelha os seus valores, normas e crenças no que diz respeito às funções da
família e da escola. Isso não significa que estas pesquisas não possam subsidiar o conhecimento em outros contextos culturais, como o nosso.
Pelo contrário, elas possibilitam identificar similaridades e características com a população brasileira. No entanto, é imprescindível programar projetos levando em conta o contexto
cultural brasileiro, a fim de evitar o emprego de modelos educacionais que são apropriados
para outros contextos.
Em se tratando do nosso contexto sociocultural, é preciso fomentar a relação família-escola, tomando como base as diferenças sociais e regionais que caracterizam a nossa cultura
. . . .eal condição de implementação de projetos de pesquisa. Faz-se, sobretudo, estimular
as produções acadêmicas direcionadas ao estudo do envolvimento da família com a escola,
transformando-as em fomento e em mecanismos que contribuam para o planejamento de
políticas e de programas educacionais.
No âmbito político, por sua vez, é preciso estabelecer novos rumos para a relação família-escola que visem o desenvolvimento global dos alunos. Conhecer os processos que
permeiam os dois contextos e suas inter relações possibilitaria uma visão mais dinâmica do
processo educacional e, certamente, intervenções mais precisas e efetivas, e uma ampla
discussão de modelos de articulação entre esses dois agentes educacionais, considerando
as condições brasileiras.
Esperamos, com este artigo, despertar o interesse de pesquisadores, psicólogos e
educadores, para a obtenção de uma base empírica para as discussões e implementação de
ações visando um funcionamento escolar que integre a escola . . . .amília.
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A ARTE . . . .RAJETÓRIA DE VIDA DE ROMERO BRITTO
RESUMO: Neste artigo vimos a importância da Art. Pop no Brasil. Esse movimento surgiu na
década de 60 na Inglaterra, mas alcançou a maturidade na década de 80 em Nova York. A Arte
Pop tinha suas raízes no Dadaísmo e nos ready mades de Marcel Duchamp. Os artistas da Art.
Pop retratam as imagens da vida cotidiana no estilo da propaganda e dos quadrinhos, muitos
artistas incorporam objetos em sua obra, outros preferem técnicas como a Serigrafia. No Brasil
a Art. Pop representa um movimento de transformação na arte brasileira. Na década de 60 os
artistas brasileiros expressaram em suas artes a insatisfação com a ditadura militar, utilizando sua
arte como instrumento de denúncia política e social, nesse período vários artistas, intelectuais,
jornalistas, músicos, formadores de opinião, entre outros, foram perseguidos, presos, torturados,
exilados e mortos. Uma das exposições mais importantes realizada no Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro, foi a Opinião 65 , composta por 17 artistas brasileiros e 13 estrangeiros. Alguns
dos principais artistas desta época, são: Wesley Duke Lee, Luiz Paulo Baravelli, Carlos Fajardo,
Claudio Tozzi, José Roberto Aguilar e Antonio Henrique Amaral. Nascido na capital do Recife,
mas hoje vive em Miami, Romero Britto segue o estilo da Art. Pop, suas obras são alegres e
coloridas, na maioria delas ele usa textura gráfica, explorando formas geométricas. Também fez
uma releitura da obra de Tarsila do Amaral Abaporu.
Palavras-chave: Arte; Trajetória; Romero Britto.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho busca compreender a Arte de Romero Britto, abordando aspectos
históricos e sua aplicabilidade no espaço escolar, permitindo ao aluno desenvolver
suas habilidades de percepção sobre o mundo da arte.

Abordaremos nesta pesquisa a vida do artista Romero Britto, . . . .eleitura da obra Abaporu, já que o artista é um dos mais prestigiados pelas celebridades americanas e brasileiras
na atualidade.
No primeiro capítulo discorreremos sobre a História da Arte Pop no Brasil, iniciando
por um breve relato sobre a História da arte e terminaremos com a Arte Pop No Brasil. Já no
segundo capítulo falaremos da Vida e Obra de Romero Britto, abordando aspectos relevantes
de sua vida e fazendo uma releitura da sua Obra Abaporu, e no terceiro faremos um plano
de curso para o ensino médio, com seis aulas, com o tema “Abaporu – releitura por Romero
Britto”.
Neste trabalho, possibilitaram ao aluno um ensino de arte que tenha significado na sua
aprendizagem, que propicie uma formação mais consciente, compreendendo as possibilidades e caminhos múltiplos, as inquietações mais profundas, pois a arte contemporânea não
trabalha apenas com objetos concretos, mas principalmente com conceitos e atitudes.
Refletindo sobre o quanto a arte é muito mais importante que a própria arte em si, que
agora já não . . . .bjetivo final, mas sim um instrumento para que se possa meditar sobre os
novos conteúdos impressos no cotidiano pelas velozes transformações vivenciadas no mundo
atual.
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HISTÓRIA DA ARTE POP NO BRASIL
Em meio a tantas mudanças na sociedade contemporânea, a Arte também vem
ao longo dos anos passando por transformações e ressignificações, e apesar dessas
transformações não serem possíveis de ser
classificado em estilos, o que melhor define e
caracteriza a produção artística na atualidade
. . . .rte Contemporânea, abrangendo todo o
universo de obras, objetos, entre outros.
Segundo os textos da autora Anne Cauquelin (2005) a arte contemporânea não foi
produzida somente no século XX, ela está ainda em produção. A autora esclarece que a
arte contemporânea, diferentemente da arte
moderna que visa o regime de consumo, está
inserida no regime da comunicação. Anne
Cauquelin (2005, p.81) afirma que “a realidade da arte contemporânea se constrói fora
das qualidades próprias da obra, na imagem
que ela suscita dentro dos circuitos de comunicação”.
A estrutura do consumo foi se transformando de acordo com a ampliação da
comunicação através da tecnologia, agora
as funções não estão mais determinadas e
específicas, dando assim oportunidade a outros profissionais exercerem outros papéis no
mundo da Arte.
Nesse novo formato, a informação
. . . .roduto, . . . .ede faz com que ela circule e tenha influência no mundo da arte. “Os
profissionais da rede são de fato os produtores – da rede e das obras - tendo em vista
o valor que será atribuído ao produto desde
o momento em que começa a circular como
signo” (CAUQUELIN, 2005, p.66).
Segundo os textos da Bienal (2013) a
Arte Contemporânea nos dá possibilidade de
estabelecer um olhar produtivo e atual sobre
tudo aquilo que chamamos de arte ou objeto
de arte, já que muitos artistas passam a dar
mais importância a ideias, contextos, expe-

riências e processos do que à produção de
trabalhos belos e harmônicos.
Segundo o historiador de arte Celso Favaretto, “você pode fazer objetos de arte com
as coisas mais nobres, com as coisas mais
doces e mais simpáticas, e também com as
coisas mais nojentas e mais repugnantes”.
Assim, os objetos de arte não simplesmente
representam as coisas do mundo, mas apresentam, atravessam, saem e voltam para o
mundo, a fim de nos ensinar a perceber e
pensar sobre problemas e questões de nosso
tempo (BIENAL, 2013. p. 8).
Entretanto, o ensino de arte contemporânea exige uma mudança em nossa concepção, é necessário desenvolvermos habilidades para interpretar as obras de arte e não
simplesmente as percebermos,
Na visão contemporânea, ao se analisar
uma obra de arte, deve-se considerar as
qualidades estéticas e também o conhecimento do seu contexto. Assim, uma obra
de arte contemporânea, é mais um objeto
simbólico do que puramente estético, sendo que a interpretação depende em parte
do que pode ser visto em si e em parte do
contexto cultural. A interação do que pode
ser visto e um conhecimento do contexto
acontece na interpretação. Assim, a interpretação inclui a percepção, mas vai além
(unimesvirtual.com.br/eduead/pluginfile.
php/2733).

ARTE POP NO BRASIL
Nesse contexto da arte contemporânea,
os artistas diversas vezes utilizavam objetos
e matérias que não eram artísticos, . . . .artir
da década de 50 percebe-se que alguns artistas dão um novo rumo a Arte, e começa a
se apropriar de imagens já existentes para
construir sua própria obra. A Arte Pop surge
então, e foi um dos movimentos que utilizou
esses recursos, transformando algo existente,
como lata de refrigerante, fotografias, etc., em
“Arte” para a população de massa.
A Arte Pop surgiu na Inglaterra, mas
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foi nos Estados Unidos que despontou, e foi
nomeada assim, pois os artistas usaram imagens e recursos da propaganda, da indústria
e do entretenimento,
Os anos 60 foram os mais intensamente
criativos para os artistas pop americanos.
Pop Art é uma abreviação de Popular Art
porque era dirigida a um público de massa; nascia da cultura juvenil e chamava a
atenção para a experiência da vida cotidiana americana. (Disponível em unimesvirtual).

A Arte Pop no Brasil surgiu nos anos 60
com o objetivo de produzir objetos e coisas
em série para as camadas populares, divulgada pelos meios de comunicação de massa,
e eram utilizadas para confecção das obras
as técnicas da cultura visual, como serigrafia,
litografia, entre outros.
Um dos artistas mais conhecido no
Brasil é Romero Britto que foi um dos mais
consagrados e tem uma grande aceitação do
público, o qual está inserido no movimento
da Arte Pop. Nesse movimento que evidencia
os objetos comuns transformando-o em obra
de arte.

ASPECTOS DA VIDA E OBRA DE
ROMERO BRITTO
Considerado um dos artistas mais
prestigiados pelas celebridades americanas,
Romero Britto já pintou quadros para personalidades e celebridades como a presidente
Dilma Rousseff, entre outros.
Romero Britto se tornou um dos pintores mais premiados, o artista brasileiro de
maior prestígio no exterior. Romero Britto é um
pintor, escultor e serígrafo brasileiro, porém
foi radicalizado em Miami - Estados Unidos,
nasceu em 6 de outubro de 1963 em Recife –
Pernambuco, tendo nacionalidade americana
e brasileira, filho de Rosemiro Britto e Lourdes
Britto, e tem um filho por nome Brendan Britto.
Ele é conhecido como artista pop bra-

sileiro devido as suas obras, aos 14 anos fez
sua primeira exibição pública e vendeu seu
primeiro quadro à Organização dos Estados
Americanos. Em 2001 foi inaugurada na cidade de São Paulo a Galeria Romero Britto, nesta galeria se encontram objetos de arte para
fundos colecionáveis, em 2005 foi nomeado
como Embaixador das artes do Estado da
Flórida, dois anos depois criou a Fundação
Romero Britto.
Embora encorajado por este sucesso
precoce, as circunstâncias modestas de sua
vida o motivaram a estabelecer metas . . . .riar
seu próprio futuro. (Britto 1963 Disponível
em: http://revistaadega.uol.com.br/artigo/a-arte-da-alegria_160.html acesso em 07 nov.
2015) afirma que "na condição de criança
pobre no Brasil, tive contato com o lado mais
sombrio da humanidade.
Como resultado, passei a pintar para
trazer luz e cor para minha vida." Com esse
novo sentido e enfoque para sua vida, se
manteve no auge sendo artista de destaque,
muito conceituado nos Estados Unidos, com
muitos quadros adquiridos por celebridades
norte-americanas.
Começou no mundo do grafite, segue
o estilo da Arte Pop estilo artístico que surgiu no final dos anos 50 e está baseado no
reprocessamento de imagens populares e de
consumo, estando ligadas ao trabalho publicitário, suas telas são alegres e coloridas, por
isso suas obras caíram no gosto das celebridades e hoje é um dos artistas preferido
de vários atores e atrizes hollywoodianas. Na
maioria delas ele usa textura gráfica, explorando formas geométricas. Romero afirma já
ter pintado 5.000 telas, espalhadas por 70
países.

RELEITURAS DA OBRA ABAPORU POR
ROMERO BRITTO
Segundo pesquisa, a obra “Abaporu”
(1928) de Tarsila do Amaral é marcada pelo
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uso de cores fortes em um fundo de matiz
frias, o que compõem o quadro de forma
harmônica, sendo assim é agregado à peça,
principalmente em suas formas arredondadas
em destaque, como: no cacto, no sol e no
homem, o que coloca certa fluidez no quadro.
Já na releitura da obra Abaporu por
Romero Britto, observamos que o quadro foi
produzido em acrílico sobre painel, e podemos notar que a obra vem no estilo Arte Pop,
criando assim uma figura mais alegre, colorida e com exploração de formas geométricas.
Britto é um dos integrantes da chamada Arte
Pop, que proclama por uma arte mais moderna, um estilo baseado em processar imagens
populares e de consumo.

PROJETO DE CURSO

para manifestar espontaneamente
suas expressões e impressões.
• Fazer o uso da internet como fonte
de pesquisa para saber a história da
obra e seu objetivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Conhecer a biografia do artista;
• Reconhecer o objetivo no qual a
obra foi criada;
• Introduzir sobre o que é Arte Pop
• Produzir releitura da obra;
• Fazer uma exposição com os trabalhos produzidos.

METODOLOGIA

CURSO: Artes Visuais

Materiais necessários:

TEMA: Abaporu - Releitura por Romero Britto

• Lápis grafite, lápis de cor, canetas
etc.

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio
CARGA HORÁRIA: 06 aulas
PROJETO DE CURSO
CURSO: Artes Visuais
TEMA: Abaporu - Releitura por Romero Britto
NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio
CARGA HORÁRIA: 06 aulas
PROJETO DE CURSO
CURSO: Artes Visuais
TEMA: Abaporu - Releitura por Romero Britto
NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio
CARGA HORÁRIA: 06 aulas

OBJETIVO GERAL:
• Estimular o interesse dos alunos pela
apreciação de imagens artísticas,
descobrindo suas linhas, formas e
cores. Se inspirar nessas imagens

• Papel de desenho
• Papelão e revistas
• Guache e pincéis
• Régua
• Borracha
1ª etapa:
Iniciar a aula através de uma conversa
informal com os alunos e solicitar aos mesmos que relatem o que entendem por arte. Estes apresentaram uma visão sobre o significado e importância da arte para seu cotidiano.
2ª etapa: Tarsila do Amaral - foi uma
pintora e desenhista brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase
do movimento modernista no Brasil.
Apresentar a obra “Abaporu” - releitura
feita pelo Artista Romero Britto.
3ª etapa:
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Fazer uma pesquisa na internet sobre
o significado da obra Abaporu por Romero
Britto.
4ª etapa:
Trabalhar com a palavra releitura, seu
significado, mostrando a diferença entre a
obra original do Abaporu . . . .eleitura feita
por Romero.
5ª etapa:
Propor aos alunos que façam a sua própria releitura da obra.
Propor que após a releitura analisem se
fariam modificações.
Após análise, poderiam criar novas
abordagens, novos enfoques e objetivos?
6° etapa:
Produto final
Exposição das releituras feitas pelos
alunos

AVALIAÇÃO
• Durante todo o processo foram realizadas auto-avaliações;
• escritas e orais sobre os variados momentos desenvolvidos nesse projeto.
• Fóruns e debates sobre as reflexões e
análises ao longo do processo.
• Quais as expectativas no início do
projeto que se confirmaram e quais
apresentaram modificações ao longo
do projeto.

APLICABILIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR
Ao introduzir no contexto escolar as aulas e etapas, ao longo do processo podemos
acrescentar novas estratégias, novos conteúdos e diferentes enfoques. Lembrando que o
planejamento não é algo estático que permanece imóvel, neste trabalho foi demonstrado

apenas um esboço, o esqueleto de um plano
de aula, que é vivo e sofre interferências e
modificações em seu processo. Se tratando
de sujeitos de histórias e participações ativas
nesse conjunto, de trocas em aprendizagens,
que enriquecem o processo de ensino.
Sobre a aplicabilidade no espaço escolar, podemos trazer exemplos do cotidiano que
permitem-nos fazer uma análise das diferenças entre expressões artísticas em diferentes
contextos, existentes nesse espaço vivo, onde
as expressões aparecem, sofrem influências e
modificações do meio, interagindo e imergindo
umas com as outras. Dessa maneira se ampliam as percepções do outro, do espaço, das
influências e interferências, e sobre o respeito
às diferenças, abrindo um leque e um grande
espaço pras expressões como um todo.

AO TRAZER PARA O CONTEXTO
ESCOLAR PERSONALIDADES DE
DESTAQUE
Proporcionamos aos alunos ampliar a
percepção da sua realidade, em contextos
onde vemos índices altos de retenção e evasão escolar, dependendo da localidade dessa
escola, do bairro onde ela está inserida, podemos trazer a luz de novos conhecimentos.
Trazer um novo olhar sobre a perspectiva de projetos e expressões artísticas, esse
novo olhar para sua própria realidade, perceber e dar cor aos muros cinzas da sua própria realidade, enxergar que existem novas
possibilidades, que não estão condenados e
predestinados por um mesmo caminho, sem
projeções em um futuro melhor, mais colorido
vivo e cheio de oportunidades.
Através das obras de Romero Britto,
suas combinações e cores que trazem alegria e beleza, podemos trazer as cores e belezas pro cotidiano escolar, e para vida dos
alunos que participarem dessa beleza viva
de projeto. Quais contribuições essas obras
nos trouxeram? Quais cores você gostaria de
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acrescentar nessa obra? e no muro da escola? na cozinha da sua casa? Qual estampa
você utilizaria para modificar um espaço da
sua vida?
Esses são questionamentos válidos que
podemos trazer no trabalho com esse projeto, trazer para realidade desse aluno, dentro desse contexto uma liberdade maior de
expressão, demonstrar novos olhares, novas
perspectivas, viver de fato a liberdade que as
expressões artísticas nos trazem. A história de
vida do artista deve ser um fator considerável
para trazer novas inspirações e aspirações ao
público desse contexto escolar.
O processo vivido pelo artista, seu foco
inicial, as modificações sofridas no início da
sua trajetória ao momento atual, seus anseios,
expectativas e frustrações, são abordagens
significativas que aproximam o objeto de estudo, trazem significados e exemplos de que
é possível viver novas realidades; embora o
ambiente . . . .eio onde estamos inseridos nos
trazem interferências, nós também trazemos
contribuições e interferências para esse meio,
e podemos ser agentes transformadores da
nossa própria realidade. Através desses aspectos podemos abrir possibilidades para
novas histórias de vida, novas manifestações
e expressões, com cores e amores.

ANÁLISE DO PROJETO DE CURSO
Esta análise permitiu-nos aprofundar o conhecimento a respeito do artista Romero Britto e sua trajetória. Pop brasileiro e suas obras,
embora encorajado por este sucesso precoce,
as circunstâncias modestas de sua vida que
o motivaram a estabelecer metas . . . .riar seu
próprio futuro. Romero retrata as dificuldades
enfrentadas antes do sucesso. Suas obras estão ligadas ao trabalho publicitário, suas telas
são alegres e coloridas, por isso suas obras
caíram no gosto das celebridades e hoje é um
dos artistas preferido de vários atores e atrizes
hollywoodianas. Britto é um dos integrantes da
chamada Arte Pop, que proclama por uma arte

mais moderna, um estilo baseado em processar
imagens populares e de consumo.
A Arte Pop no Brasil surgiu nos anos 60
com o objetivo de produzir objetos e coisas em
série para as camadas populares, divulgada pelos meios de comunicação de massa, e eram
utilizadas para confecção das obras técnicas da
cultura visual, como serigrafia, litografia, entre
outros. Um dos artistas mais conhecido no Brasil é Romero Britto que foi um dos mais consagrados e tem uma grande aceitação do público,
o qual está inserido no movimento da Arte Pop.
Nesse movimento que evidencia os objetos comuns transformando-o em obra de arte.
Possibilitou-nos pesquisar suas obras e
evidenciamos e apresentarmos na área acadêmica as informações reunidas na pesquisa
bibliográfica que elaboramos para chegarmos
a esse consenso a releitura da obra “Abaporu”
(1928) de Tarsila do Amaral é marcada pelo
uso de cores fortes em um fundo de matiz fria,
o que compõem o quadro de forma harmônica, já na releitura da obra Abaporu por Romero
Britto, observamos que o quadro foi produzido
em acrílico sobre painel, e podemos notar que a
obra vem no estilo Arte Pop, criando assim uma
figura mais alegre, colorida e com exploração
de formas, que . . . .mportância de se conhecer
as nuances da realidade a qual se irá trabalhar.
O contato com as obras de arte proporciona ao educando o contato com o belo,
diante dos quais se mostram curiosos. A obra
que estudamos é Abaporu - releitura de Romero Britto, ele proporciona a inserção do
profissional de licenciatura em artes visuais
. . . .stimular o interesse dos alunos pela apreciação de imagens artísticas, descobrindo
suas linhas, formas e cores. Se inspirar nessas imagens para manifestar espontaneamente suas expressões e impressões.
O estudo sobre esta temática permitiu-nos reconhecer a importância da obra para
o artista e para nós como educadores, e também reafirmar as expressões da arte. Considerando as inúmeras abordagens e enfoques
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que podemos dar no nosso contexto escolar,
temos que ter bem definidos o público ao
qual estamos inserindo esses conhecimentos, quais nossos objetivos . . . .ue podemos
acrescentar de positivo para ampliar a percepção da beleza da arte.
Através da arte ao longo da sua história
. . . .rajetória desse artista, quais as contribuições para reflexões e aspirações futuras?
Essas são sempre boas reflexões que devemos definir, para dar espaço e liberdade para
construção, reflexão e desenvolvimento do
trabalho com projetos.
Além dessas reflexões devemos permitir
aos sujeitos envolvidos no processo, um espaço onde possam deixar suas impressões,
seus anseios, expectativas, onde possam ser
protagonistas das suas próprias ações, desenvolvendo autonomia e modificando assim
sua realidade. Sendo assim permitido, os próprios sujeitos poderão reescrever suas histórias, deixando de ser apenas expectativas e
reflexões, para de fato se tornarem parte viva
desse processo incrível que . . . .nsino-aprendizagem através de projetos, seja na área
artística ou qualquer outro projeto inserido no
contexto escolar.

• Principais procedimentos de análise e
resultados: Nesta pesquisa analisamos a biografia do artista, para reconhecer o objetivo
no qual a obra foi criada. As contribuições e
introdução da Arte Pop. Na pesquisa de campo e abordagem em projetos em sala de aula,
o objetivo foi estimular o interesse dos alunos
pela apreciação de imagens artísticas, descobrindo suas linhas, formas e cores. Se inspirar
nessas imagens para manifestar espontaneamente suas expressões e impressões. Trazer
vida e liberdade para as diferentes expressões vividas no cotidiano escolar, ampliar a
visão sobre oportunidades e possibilidades
além da realidade ao qual o indivíduo está
inserido, reconhecer o sujeito como parte viva
no processo, permitindo maior autonomia e
envolvimento no projeto, através das reflexões
e análises ampliar novos horizontes, desenvolver o senso crítico sobre sua realidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Tipo de Pesquisa: Pesquisa de campo, de base bibliográfica, com abordagem
exploratória, em projetos e planos de aula,
documental e expositiva. Análise de processos e contextos escolares.
• Aportes teórico-metodológicos dos
trabalhos: Essa pesquisa tem como principal
aporte o autor Romero Britto (1963), e outras
contribuições de Anne Cauquelin (2005), Bienal (2013). Que trazem conceitos e significados novos para história da arte pop no Brasil,
sua transformação e aspectos contemporâneos. Suas contribuições para ampliação e modificação sobre as perspectivas dos alunos
em seu contexto social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como o artista retrata as dificuldades sofridas, as influências do meio, seus anseios e expectativas fizeram parte da sua trajetória, imprimindo novas reflexões e modificações na sua estrutura e visão de mundo. Essas modificações contribuíram para composição
e aperfeiçoamento das suas criações e expressões artísticas.
A Arte Pop quando surgiu no Brasil com o objetivo de produzir objetos e coisas em
série para as camadas populares, tendo esse enfoque, ou seja, a população “menos favorecida” em termos de expressões artísticas, esse enfoque de alcançar as massas surgiu com
objetivo de trazer beleza e possibilitar novos olhares a um público ainda discriminado entre
muitos aspectos sociais.
Através dessa trajetória da arte Pop, do sucesso e intenções do artista Romero Britto,
ampliou-se a necessidade de trabalhar no contexto escolar a história do artista, a história da
arte, . . . .ultura Pop trazendo aspectos que contribuem com os significados abordados no
projeto, do ponto de vista social, das influências e interferências do meio onde cada sujeito
está inserido, as abordagens significativas do trabalho com projetos, as expressões artísticas, as diferentes formas de expressão vividas nos cotidiano escolar, são contribuições para
reflexões e análise de trabalhos com projetos, quais objetivos e trajetórias podemos seguir,
compartilhando as aprendizagens e experiências ao longo do processo.
A respeito dessas importantes contribuições permitimos aos envolvidos no projeto, um
olhar para sua própria realidade, quais contribuições e modificações podemos trazer, contribuindo ativamente para uma mudança no meio onde estou inserindo, sendo modificado
por ele, e modificando-o, nada permanece estático, não estamos fadados ao sucesso ou ao
fracasso, podemos ser responsáveis pelo nosso destino, modificar nosso futuro, escrever novos significados, através da arte, através de expressões. É isso que o projeto nos traz, novos
olhares sobre diferentes perspectivas, abrindo espaço para protagonizarem o processo de
ensino, ampliando possibilidades novas através de expressar-se.
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A PRÁTICA ATUAL DO PSICÓLOGO NA ATENÇÃO BÁSICA À
SAÚDE JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO ESF
RESUMO: O objetivo deste artigo . . . .eflexão sobre a prática da atuação do psicólogo na Atenção
Básica à Saúde juntamente com a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), fazendo
uma comparação de como era sua atuação há praticamente dez anos, analisando a pesquisa
realizada pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) na
Atenção Básica à Saúde. A metodologia aplicada . . . .esquisa teórica de documentos e também
de referências bibliográficas realizadas através do Google Acadêmico, de janeiro a Novembro de
2019. A conclusão a que se chega é de que ainda existe uma dificuldade do psicólogo de exercer
suas atividades na Atenção Básica à Saúde em acordo com os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS), como a integralidade, o acesso universal, a equidade, . . . .erritorialização.
Palavras-chave: Psicólogo; SUS; Atenção Básica à Saúde; Profissionais da ESF; NASF.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo analisar como . . . .rática atual do psicólogo
na Atenção Básica à Saúde juntamente com a equipe da ESF ( Estratégia de
Saúde de Família). Refletir se houve alguma mudança da atuação do psicólogo
em relação ao longo dos anos, e quais mudanças ocorreram.
Quais fatores foram tidos como facilitadores e dificultadores ao trabalho do psicólogo na
Atenção Primária à Saúde. Diante desta reflexão qual seria a postura adequada do psicólogo
para que consiga exercer sua profissão fundamentada nos princípios e diretrizes do SUS.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
É importante analisar qual o papel do
psicólogo nas políticas públicas da Saúde
Brasileira. Primeiramente deve-se situar que
a partir da Constituição de 1988, a saúde no
Brasil passa a ser um direito para todos e
dever do Estado.
As ações e serviços públicos de saúde e serviços privados são desenvolvidos
de acordo com a Lei do SUS- No. 8.080, de
1990, e alguns de seus princípios são: a universalidade que . . . .cesso aos serviços em
todos os níveis de assistência e garantia de
direito à saúde por todos os cidadãos brasileiros, sem discriminação; a integralidade de
assistência à saúde do usuário envolvendo
todos seus aspectos (físico, psíquico e social); a equidade à assistência à saúde onde
as diferenças dos usuários são tratadas de
forma igualitária de direitos, independente de
classe econômica e social, porém priorizando aqueles mais vulneráveis; dentre outros
(BRASIL, 1990).

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(RAPS) E ATENÇÃO BÁSICA
No Brasil, com a promulgação da Lei
10.216 em 2001 iniciou o processo de elaboração da Política Nacional da Saúde Mental que estabelece os direitos e proteção das
pessoas com doenças mentais, e as formas
de tratamento aos usuários com transtornos
mentais (BRASIL, 2001).
A RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) estabelece pontos de atenção para o
atendimento de pessoas com sofrimentos ou
transtornos mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas,
na rede do Sistema Único de Saúde.
Ela é composta por: Atenção Básica
de Saúde; Atenção Psicossocial Especializada (CAPS-Centros de Atenção Psicossocial);
Atenção de Urgência e Emergência; Atenção

Residencial de Caráter Transitório; Atenção
Hospitalar; Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial (BRASIL,
2011).
Com a Resolução No. 32, da RAPS
seus elementos passam a ser formados por:
Atenção Básica; Consultório na Rua; Centros
de Convivência; Unidades de Acolhimento
(Adulto e Infanto-juvenil); Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) . . . .I; Hospital Dia;
Unidades de Referência Especializadas em
Hospitais Gerais; Centros de Atenção Psicossocial nas suas diversas modalidades; Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada
em Saúde Mental; Hospitais Psiquiátricos Especializados.
Em desacordo com a Reforma Psiquiátrica Brasileira . . . .uta Antimanicomial há um
retrocesso pois existe ainda a manutenção de
hospitais psiquiátricos e Ambulatórios de Saúde Mental, . . . .ão implantação do CAPS em
alguns municípios brasileiros (BRASIL, 2017).
O que interessa neste estudo, na RAPS,
. . . .rática do psicólogo na Atenção Básica
(Atenção Primária à Saúde), que . . . .rincipal
porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde, e que foi reformulada através da Portaria
Nº 2.488.
A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes como: atuar e planejar o trabalho com a população do território de acordo
com os determinantes da saúde coletiva, levando em consideração principalmente
A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes como: atuar e planejar
o trabalho com a população do território de
acordo com os determinantes da saúde coletiva, levando em consideração principalmente
aqueles usuários mais vulneráveis; a Atenção
Básica à Saúde . . . .orta de entrada da RAPS
. . . .ara todos, sem discriminação, de boa
qualidade e capaz de solucionar uma boa
parte dos problemas de saúde dos usuários;
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cuidado longitudinal da saúde dos usuários
adscritos através de relações de vínculos entre eles . . . .quipe de saúde; ordenar o cuidado integral da saúde do usuário através dos
profissionais de diversas áreas, programar
ações de promoção, prevenção e tratamento
da saúde dos usuários no território; proporcionar e incentivar o usuário a buscar a sua
autonomia . . . .ompreensão de qual seria a
forma mais adequada de cuidado de sua saúde e das outras pessoas do território (BRASIL,
2011).
A Atenção Básica sofre uma reestruturação, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), onde o desenvolvimento do trabalho
acaba potencializando os princípios, diretrizes
e fundamentos da Atenção Básica, e aumentar a solução dos problemas relacionados à
saúde das pessoas e coletividades.
A ESF é composta por equipe multiprofissional, como médico generalista ou especialista em saúde de família, ou médico de
família e comunidade; enfermeiro generalista
ou especialista em saúde da família; auxiliar
ou técnico de enfermagem; agente comunitário de saúde. Pode-se acrescentar como
parte da equipe o cirurgião dentista, auxiliar
e/ou técnico em saúde bucal (BRASIL, 2011).
“Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família- NASF foram criados com o objetivo de
ampliar a abrangência . . . .scopo das ações
da Atenção Básica, bem como a resolutividade” (BRASIL, 2011, p.24).
Os NASF são integrados por equipes
compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento (psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, e
outros), e têm a função de apoiar e integrar os
profissionais das Equipes Saúde da Família
e da Atenção Básica e Academia da Saúde.
Os profissionais dos NASF fazem trabalhos integrados com as equipes das unidades
através de Projetos Terapêuticos, Educação

Permanente, Apoio Matricial, discussão de
casos, atendimento ao usuário, intervenção/
prevenção/promoção da saúde no território,
trabalho com equipes de outros setores e etc
(BRASIL, 2011).
A Política Nacional de Atenção Básica,
através da Portaria No. 2.436, de 21 de Setembro de 2017, revisa suas diretrizes para
a organização da Atenção Básica, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto
ao NASF passa a ser Núcleo de Ampliado
de Saúde de Família e Atenção Básica (NASF-AB), e continua de maneira integrada dando apoio (clínico, sanitário e pedagógico)
aos profissionais das equipes de Saúde da
Família (ESF) e de Atenção Básica (BRASIL,
2017).
O Apoio Matricial ou Matriciamento é
uma forma de trabalho colaborativo entre a
equipe matricial (NASF-AB) . . . .quipe de referência da Atenção Básica (ESF). Há uma
troca de conhecimentos, um trabalho interdisciplinar, com práticas conjuntas em ações
clínicas e coletivas, focada na integralidade
do usuário, evitando a prática abusiva de medicalização.
O serviço de Saúde Mental (CAPS ou
Ambulatório de Saúde Mental) também pode
ser descentralizado e matriciado por equipe
de Saúde Mental (pode ser psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, e outros) na Atenção Básica (SOARES, RIVEMALES, 2019).

METODOLOGIA E RESULTADOS DA
PESQUISA NO GOOGLE ACADÊMICO
A metodologia utilizada foi a pesquisa
teórica de documentos e referências bibliográficas de janeiro a novembro de 2019, através da pesquisa do Google Acadêmico.
Foram selecionados alguns artigos e
tese de mestrado que estavam dentro dos
parâmetros da pesquisa, que . . . .rática atual
do psicólogo na Atenção Básica juntamente
com a ESF; Leis relacionadas ao SUS; Práti31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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cas Profissionais de psicólogos e psicólogas
na Atenção Básica à Saúde- CREPOP-2010;
Referências Técnicas para a atuação de psicólogas(os) na Atenção Básica à SaúdeCREPOP-2019.
Os resultados foram alcançados com
esta pesquisa pela comparação da prática
do psicólogo há 10 anos com a prática atual.
A pesquisa foi feita pelo CREPOP, que é uma
síntese das práticas profissionais dos psicólogos na Atenção Básica à nível Brasil, no
período de Setembro a Novembro de 2008.
“Em algumas regiões as políticas públicas
nesse campo ainda estão em processo de
implementação e, em outras, foram apontados avanços que têm resultado em benefícios
para os(as) usuários(as)” (CREPOP, 2010,
p.15).
O Apoio Matricial foi descrito por alguns psicólogos da Pesquisa do CREPOP
em 2008 como ”compreendida como uma
metodologia inovadora, o apoio matricial foi
apontado como orientador de práticas, inclusive o NASF, a fim de se evitar a ambulatorização da saúde mental na Atenção Básica”
(CREPOP, 2010, p.16).
A inserção do psicólogo no campo depende da realidade de cada região no Brasil,
ou seja, da política pública implantada segundo a visão dos gestores em cada município
. . . .ostura de cada psicólogo. Há psicólogos
que atuam com uma abordagem clínica e de
consultório, destacando os princípios preconizados pelo SUS, como a equidade, o direito
à saúde universal, a integralidade, e dentre
outros.
Alguns psicólogos da Atenção Básica
atuam na gestão dos serviços, coordenando
atividades técnicas e administrativas às equipes da ESF. Outros realizam atividades de ensino e supervisão de estágios desenvolvidos
nas unidades de saúde e na formação acadêmica dirigida à capacitação de profissionais
de psicologia ou de outras áreas (CREPOP,

2010).
Os psicólogos atendem todas as faixas
etárias, os familiares dos usuários . . . .omunidade. “Também são realizadas ações com
os(as) profissionais da área da educação, assistência social, conselhos tutelares, judiciário, as equipes do PSF e do NASF, bem como
estagiários(as) de faculdades ou cursos de
extensão” (CREPOP, 2010, p.20).
Muitos psicólogos atuam coordenando
variados grupos (de acolhimento, terapêuticos, psicoterápicos e de apoio, orientação,
oficinas, temáticos, grupos informativos e palestras) sozinhos, em dupla, ou com outros
profissionais. O trabalho em equipe multiprofissional é realizado, mas apresenta dificuldade no seu desenvolvimento. E este trabalho
multiprofissional e interdisciplinar é um dos
objetivos na Atenção Básica (CREPOP, 2010).
Os psicólogos se deparam com muitos
entraves e dificuldades nas suas práticas no
dia a dia. Principalmente no que tange a concepção de saúde e doença e consequente
modo de cuidado da saúde dos usuários. Na
ESF dificuldades com o Matriciamento, que
acaba deixando de ter um atendimento integral ao usuário, . . . .eficiente articulação com
a rede de serviços.
Os cursos de graduação em Psicologia não se aprofundam nas Políticas Públicas,
como por exemplo, a prática do psicólogo
no SUS. Dão ênfase maior no atendimento
clínico de consultório individual e não de uma
clínica Ampliada. Os outros profissionais da
equipe e os usuários têm uma visão estritamente clínica do trabalho do psicólogo, de
um atendimento individual e não grupal (CREPOP, 2010).
Alguns psicólogos apontaram atuações
inovadoras na Atenção Básica: como o Apoio
Matricial (faz uma leitura integral dos usuários
e do território que estão inseridos); a descentralização dos atendimentos de saúde men31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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tal em equipamentos especializados; projetos desenvolvidos em parceria com escolas
e Secretaria da Educação; atuar em grupos,
oficinas e palestras com outros profissionais
de outros saberes; articulação com a rede
e práticas de referência e contrarreferência;
parcerias com universidades; atividades com
famílias de usuários; e execução de atividades de promoção e prevenção de saúde.
As ações em saúde na Atenção Básica
são bem divergentes nas diversas regiões do
Brasil. Algumas unidades apresentam ações
inovadoras, mas para outras não parecem tão
inovadoras assim. Tudo depende de como
são geridas estas unidades . . . .orma dos
profissionais atuarem, inclusive dos psicólogos (CREPOP, 2010).
No artigo sobre “Ampliação das Atividades das Equipes NASF-AB em Saúde Mental”,
concluído em 2018, conta com a equipe NASF-AB que é composta por quatro profissionais
(psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e
nutricionista) que estão vinculados às seis
ESF.
A equipe NASF-AB desenvolveu o Apoio
Matricial para as equipes ESF, especialmente
no que tange à área de saúde mental. Foi
levantado que a equipe NASF-AB
A equipe NASF-AB desenvolveu o Apoio
Matricial para as equipes ESF, especialmente
no que tange à área de saúde mental. Foi
levantado que a equipe NASF-AB apresentou
falta de clareza nas suas atribuições nas ESF.
O psicólogo foi o articulador para
apoiar as equipes, mas não seria o único a
ter competência para atuar na atenção à saúde mental. Todos os profissionais, a família, a
comunidade, a sociedade precisam ser sensibilizados para que não estigmatize o usuário
com transtorno mental, e que se co-responsabilize para ajudá-lo em seu tratamento (CURY,
RODACOSKI, SANTOS, 2019).
O artigo “Atuação do Psicólogo na Aten-

ção Básica do SUS . . . .sicologia Social”,
foi desenvolvido a partir de uma Pesquisa de
Mestrado Acadêmico concluída em 2016,
na cidade de Campinas-SP. Faz uma análise
da experiência de três psicólogos na Atenção Básica que fundamentam a sua atuação
na Psicologia Social Crítica e se alinha com
os princípios do SUS, em contraposição ao
atendimento clínico individual nos moldes dos
consultórios particulares, baseado no modelo
Biomédico, preconizado ainda por muitos psicólogos atuando na Atenção Básica.
Este despreparo deriva da falta de conhecimento de outras formas de atuação,
oriundo da formação dos psicólogos. Os três
psicólogos atuavam no Centro de Saúde e
no território, contextualizando a realidade vivida pelos usuários, sendo uma nova forma
de promover e prevenir a saúde. ” As ações
concretas realizadas em espaços fora do
Centro de Saúde "despatologizar" a relação
dos usuários com os profissionais de saúde”
(CINTRA, BERNARDO, 2017, p.8).
Segundo Cintra e Bernardo (2017,
p.12), ”não apenas uma teoria pode propiciar
essa atuação contextualizada, mas que um
posicionamento ético-político crítico sobre a
realidade e sobre a saúde impacta positivamente na maneira de atuar”. Também atuam
na Unidade com atendimento individual, pois
acreditam que certos casos é necessário fazer este acompanhamento individualmente.
Fazem trabalhos diversos em grupos.
Existe uma pressão dos outros profissionais e
dos próprios usuários para que os psicólogos
façam atendimento clínico individual. Executam articulação com a rede de serviços das
políticas para que sejam garantidos os direitos dos usuários, e que estes últimos possam
desenvolver sua autonomia e se empoderem
destes direitos (CINTRA, BERNARDO, 2017).
A tese de mestrado da psicóloga intitulada “O cuidado psíquico nos territórios: a
saúde mental re(vista) pela Atenção Básica”,
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em 2019, relata sua
Experiência de 15 anos atrás, num município em torno de 9.000 habitantes, onde
fazia atendimento juntamente com psiquiatra
na Unidade Básica de Saúde, aos usuários
que buscam o serviço em saúde mental.
Os outros profissionais não partilhavam
o cuidado com usuários com algum transtorno mental. O atendimento da psicóloga era
visto como uma clínica individual: “com o
propósito de um tratamento curativo, minha
atuação apontava ainda um distanciamento
entre a prática psicológica e os pressupostos
do SUS, que pedem uma participação integrada à equipe e ações preventivas” (GARCIA,
2019, p.19).
Outras áreas não veem o sofrimento psíquico como parte integral do usuário. Até hoje
ela trabalha na Atenção Básica com equipes
da Estratégia de Saúde da Família (ESF), e
também qualificação da mesma através da
Educação Permanente.
Ao longo dos anos participou da qualificação de profissionais de diferentes equipes
de Atenção Básica, em vários territórios de
vários municípios. Sobre a qualificação em
Saúde Mental para profissionais da Atenção
Básica, alguns que já trabalhavam na área
diziam não precisar de curso, outros achavam
que só psicólogos ou psiquiatras teriam a
competência de trabalhar com usuários com
transtornos mentais, também causados por
dependência química.
Muitos que trabalhavam na Atenção
Básica tinham dificuldades em perceber que
já faziam algum cuidado em saúde mental,
pois já atuavam como promotores de cuidado
integral. Fica compreendido que as equipes
de profissionais precisavam de espaços para
que pudessem refletir sobre suas práticas
através do trabalho em equipe e para Educação Permanente, e que ainda atualmente são
pouco valorizados.

Diante do que foi exposto a autora desta tese de mestrado fez uma pesquisa na
Atenção Básica de uma cidade de 20 mil habitantes, no oeste do estado Paulista, com
o objetivo de mapear e analisar as formas
de cuidado, atenção e promoção em saúde
mental disponibilizada pela Atenção Básica,
através da equipe da ESF (GARCIA, 2019).
Segundo Garcia (2019, p.45), “o cuidado ao sofrimento psíquico na AB tem se
mantido na lógica da medicalização, hospitalização e fragmentação do sujeito, por meio da
valorização à assistência especializada, especialmente os casos de sofrimento psíquico”.
A escolha foi do município de até 20 mil
habitantes, que não tivesse CAPS ou Ambulatório de Saúde Mental, pois a Atenção Básica seria a responsável pela Saúde Mental.
Constava de sua rotina reuniões de equipe
para refletir sobre suas práticas.
Eram adotadas as práticas pela equipe ESF para ações no território. Na equipe
não constava psicólogo, e este profissional
. . . .siquiatra atuavam numa UBS (Unidade
Básica de Saúde). A equipe tinha dois encontros mensais, uma para discussão de casos e
outra para Educação Permanente em Saúde.
Existiu uma interferência da Gestão na forma
de agendamentos naquele território o que
causou insatisfação aos usuários.
Tiveram que fazer reunião com a Gestão
para fazer alguns ajustes nos agendamentos.
Levantou-se a questão a respeito de como
um trabalhador que não pode vivenciar a sua
própria autonomia, poderá contribuir para a
autonomia daqueles que recebem seus cuidados.
Tiveram queixas de sobrecarga e acúmulo de funções, também comuns em outras unidades da Atenção Básica, como má
remuneração, sem incentivo/reconhecimento
ao trabalho exercido, falta de escuta e apoio
da Gestão. Acabavam compartilhando com
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a equipe sobre suas fragilidades e questões
difíceis em lidar no trabalho, . . . .quipe acabava os acolhendo. E qualquer profissional da
equipe acabava acolhendo os usuários desta
unidade (GARCIA, 2019).
Ao final da pesquisa da psicóloga no
campo e algumas intervenções conseguiu
averiguar que dentre as atribuições dos profissionais da ESF eles desenvolviam ações de
promoção e ou cuidado de saúde mental. E
eles começaram a reconhecer que as várias
formas de cuidado e de acolhimento eram
práticas de saúde mental.
Foi identificado que os profissionais
tinham dificuldade para lidar com usuários
com transtornos mentais (depressão, psicose, abuso de substâncias e outros), e que
estes eram encaminhados para o psicólogo
ou psiquiatra. Deixando de atendê-los na Unidade e espaços de convivência no território.
Apresentavam dificuldade de articulação com
outros serviços, por exemplo, o CRAS (Centro
de Referência de Assistência Social).
A psicóloga pesquisadora, no final da
pesquisa, a pedido dos profissionais, fez 4
encontros com eles sobre temas relacionados
à Saúde Mental (Esquizofrenia, Bipolaridade,
RAPS, Escuta, Acolhimento, Vínculo, Internação, Dependência Química, Clínica Ampliada,
Sofrimento Psíquico, Doença Mental, Apoio).
A psicóloga pesquisadora, no final da
pesquisa, a pedido dos profissionais, fez 4
encontros com eles sobre temas relacionados
à Saúde Mental (Esquizofrenia, Bipolaridade,
RAPS, Escuta, Acolhimento, Vínculo, Internação, Dependência Química, Clínica Ampliada,
Sofrimento Psíquico, Doença Mental, Apoio
Matricial, Projeto Terapêutico Singular, e Mapeamento do Território).
Com o feedback dos profissionais foi
sugerido que a psicóloga do município fizesse um trabalho em conjunto com a equipe
do ESF fazendo encontros e reuniões. . . . .si-

cóloga demonstrou interesse em fazer este
trabalho integrado com a equipe.
O resultado desta pesquisa evidenciou
a necessidade da equipe de profissionais do
ESF adquirir mais conhecimento sobre Saúde
Mental, . . . .ducação Permanente se manteve
sempre presente.
A dificuldade de se reconhecer em
como fazedores de cuidado de Saúde Mental em tudo o que fazem. A falta de organização em rede, como serviços independentes
para o cuidado em saúde dos usuários, de
forma fragmentada, centrado no sintoma e na
doença, com baixa resolutividade (GARCIA,
2019).
Analisando a publicação de “Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na Atenção Básica à Saúde” pelo
CREPOP-2019, os psicólogos enfrentaram e
enfrentam ainda nos dias atuais vários desafios. Os salários e cargas horárias encontram
variações de cidade para cidade no nosso
país, dependendo do porte da mesma.
Outro desafio que afeta o trabalho do
psicólogo na Atenção Básica são as condições de trabalho como: espaço físico inadequado ou ausente para o atendimento; alta
demanda e poucos profissionais; falta de
plano de carreira; falta de materiais para o
trabalho e transporte.
A dificuldade do trabalho em equipe é
outro desafio, e muitas vezes, o psicólogo não
é tão valorizado quanto as outras categorias
profissionais. E quanto a categoria médica a
diferença é maior ainda, principalmente quanto à remuneração.
Muitas das vezes, o trabalho dos profissionais é feito de forma isolada. A categoria
médica . . . .ue tem mais dificuldade em se
envolver em trabalhos em equipe multiprofissional, principalmente em cidades pequenas
com poucos recursos, pois os médicos se
fixam por pouco tempo nessas cidades.
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A formação em Psicologia sempre foi
voltada a área clínica individual e particularizada para as classes média e alta nos cursos de
graduação. Mas com o tempo foram inseridos
na grade curricular sobre as Políticas Públicas
no Brasil. Mas ainda há muitos psicólogos,
atuando na Atenção Básica, fazendo atendimento clínico individual (CREPOP, 2019).
Há em muitos municípios um desconhecimento de como fazer um atendimento pelos
profissionais dos usuários com transtornos
mentais na
Há em muitos municípios um desconhecimento de como fazer um atendimento
pelos profissionais dos usuários com transtornos mentais na Atenção Básica. O Apoio
Matricial em Saúde Mental na Atenção Básica
ainda não é uma prática frequente em alguns
municípios.
E a contratação do psicólogo é prevalentemente no país através do NASF-AB. Estes dados foram coletados da pesquisa do
CREPOP, do Relatório Preliminar de Análise
Qualitativa dos Dados do Campo Atenção
Básica à Saúde de Brigagão, do relatório de
uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CREPOP,
2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo poderia ter sido aprofundado mais na busca da atuação do psicólogo na
Atenção Básica à Saúde em outras plataformas científicas da internet. Pelo jeito provavelmente
encontraremos, nos dias atuais, psicólogos ainda atuando na Atenção Básica como se fossem
seus consultórios particulares, sem levar em consideração o contexto em que está inserido.
Sem conhecer o território a qual o usuário pertence, as suas particularidades, a sua
integralidade e não faria um atendimento de uma clínica ampliada, levando em consideração
o entendimento de um usuário sobre seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais.
Muitas das vezes, ainda verificamos que o papel exercido pelo psicólogo não está de
acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Sofrem influencia da equipe do ESF que acaba
cobrando que a prática do psicólogo na Atenção Básica seja de um atendimento de uma
clínica individual.
O usuário também acha que o psicólogo tem que atendê-lo somente individualmente,
nem pensar em grupo, para o tratamento de sua enfermidade”, valorizando só o aspecto
“doente” de seu ser.
A gestão tem grande influência na execução das políticas públicas nos municípios brasileiros. Principalmente em municípios pequenos não há a implantação do NASF-AB, e muito
menos a contratação de psicólogos para atuarem na Atenção Básica.
Não investem em recursos físicos e humanos, materiais, dificultando a atuação da equipe
de profissionais na Atenção Básica. E quando contratam o psicólogo dificilmente conseguem
fazer a promoção . . . .revenção da saúde no território, pois a demanda de usuários para atendimento é enorme, muitas das vezes, com poucos psicólogos, o que acarreta numa atuação
só “curativa”, de recuperação da saúde.
Dificultando o entendimento de que o processo saúde/doença é determinado por vários
aspectos como o social, cultural, étnico/racial, econômico, comportamental e psicológico, e
que acabam influenciando na qualidade de vida do usuário.
Outro fator que influencia na prática do psicólogo . . . .ua formação acadêmica, sua ética
profissional, e seus valores pessoais. A discussão das políticas públicas, da psicologia social
e comunitária, ética profissional no meio acadêmico, incluso na grade curricular da formação
do psicólogo, iria favorecer a prática deste profissional na Atenção Básica à Saúde no SUS.
Outra forma de favorecer o entendimento de sua prática . . . .arceria entre Universidade
e Atenção Básica, sendo possível a implantação de estagiários de psicologia sendo supervisionados e orientados por professor em psicologia. Assim aprenderiam a teoria na prática e
consequentemente contribuiria para uma formação mais consciente da realidade da doença/
saúde do usuário em seus vários aspectos.
Concluindo que tanto a Educação Continuada e quanto a Educação Permanente são
importantes para a prática mais efetiva e resolutiva do psicólogo e da equipe do ESF na
Atenção Básica à Saúde.
E seria interessante fazer ou pesquisar algum trabalho realizado na plataforma científica
da Internet relacionando quais interferências que a Educação Continuada e
Permanente na prática profissional do psicólogo na Atenção Básica à Saúde
juntamente com a equipe do ESF.
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O AUTISMO . . . .ROCESSO DE INCLUSÃO
RESUMO: Este trabalho tem como reflexão o processo de inclusão e dificuldades do autista frente
a sociedade. Em relação à inclusão social será abordado: Três graus do autismo para melhor
compreensão do comportamento da criança autista. Algumas crianças apresentam dificuldades
de emitir sons, gestos e olhares. O foco é subsidiar estratégias que buscam promover uma melhor
interação com outras pessoas do convívio da criança autista, promovendo com isso a inclusão
social do autista. A inclusão escolar depende da revisão das dinâmicas de funcionamento e dos
paradigmas no contexto escolar, para assim favorecer a criação de ambientes inclusivos. Para que
estas modificações ocorram é necessário romper algumas barreiras existentes no âmbito escolar,
partindo para o princípio de igualdade, lidando e convivendo com as diferenças e buscando
alternativas para a construção de uma escola inclusiva.
Palavras-chave: Autismo; Inclusão Social; Dificuldades; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

primeira preocupação que temos quando pensamos em deficiência, integração e
inclusão, era a de integrar os deficientes fazendo com que estes conseguissem
permanecer na escola, com o passar dos tempos e com as políticas públicas de
inclusão escolar o foco foi sendo alterado e somente a integração não seria suficiente para a
verdadeira inclusão escolar.
No conceito de inclusão escolar os alunos deficientes deveriam ter direito ao acesso
. . . .ermanência no sistema escolar, a preocupação visava somente os deficientes muitos
alunos ainda continuavam excluídos dentro do sistema educacional.
Possuir uma legislação específica para esse atendimento educacional especializado
não se torna suficiente quando pensamos na diversidade e na realidade das escolas nos dias
atuais. Uma mudança de concepção para uma educação inclusiva . . . .arantia de inclusão e
sucesso educacional de todas as crianças, sejam elas deficientes ou não, traz alguns avanços
significativos no processo de ensino-aprendizagem.
A compreensão do comportamento da criança autista, suas brincadeiras, seus progressos, bem como sua inserção no meio social só será possível se entendermos o que . . . .utista,
os graus de comportamento e como auxiliá-lo na busca de uma vida produtiva e plena.
A inclusão na Educação Infantil e os caminhos a serem seguidos há dificuldades a serem superadas e um grande desafio, como por exemplo, a falta de preparo profissional, as
barreiras das edificações, os materiais pedagógicos, as dinâmicas escolares, e também as
reivindicações dos direitos iguais para todos os alunos e da resistência de alguns professores
em mudar suas práticas educativas, devem ser superados.
Para tanto, seus direitos de serem matriculados em escolas regulares estão garantidos
por lei e elas o têm por todo o tempo em que permanecerem no processo educacional, desde
o momento de seu ingresso na escola até o final de seu estudo.
O currículo escolar também precisa ser mudado, tendo um novo olhar, no qual apresenta
como base uma política educacional voltada ao atendimento diferenciado, com um projeto
político pedagógico que apoie a inclusão, entendendo que os alunos inclusos necessitam de
atendimento especial diferenciado e materiais estruturados que os auxiliem em sua aprendizagem.
A educação inclusiva é uma abordagem mais humanista e democrática que acaba percebendo o indivíduo e todas as suas singularidades, visando o seu crescimento, a satisfação
pessoal, o respeito, a equidade . . . .nserção da vida em sociedade.
Ao desenvolvimento dos anos, a proposta da educação inclusiva veio se constituindo
em uma área de interesse, de preocupação e de estudos por parte da educação comum, em
equidade dos grandes desafios encarados por todos os profissionais da educação, áreas do
conhecimento, por famílias e até mesmo pelos próprios alunos para atuarem nessa proposta
de ensino.
A Educação Inclusiva é de suma importância para todos os setores da sociedade, ensina
a todos os alunos a concepção de respeito à diversidade. Diferentes pessoas são envolvidas
no processo, uma depende da outra e todas dependem do governo, dos estímulos e leis que
fortalecem esse processo inclusivo.
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A INCLUSÃO EM FOCO
A lei brasileira garante a todos os alunos
com TEA o direito à inclusão do aluno com
TEA no ambiente escolar regular, em salas de
aula comuns, junto aos alunos considerados
como “normais”.
Contudo, para que haja uma real inclusão e para que o aluno se sinta realmente
integrado ao grupo no qual foi inserido, há a
necessidade de que escola e educadores se
comprometam em ajudá-lo neste percurso tão
desafiador.
Apenas cumprir a lei e matriculá-lo na escola não representa a inclusão, a escola precisa
ter um novo olhar educacional, mudar o seu
projeto político pedagógico e manter seus educadores qualificados com cursos de formação
continuada para poderem atender prontamente
às necessidades destes alunos inclusos.
A escola . . . .ducador precisam também do envolvimento familiar para que tudo
aconteça de forma mais saudável e que haja
um rendimento positivo por parte do aluno e
de sua turma regular. Sassaki (2005) mostra
isso afirmando que:
Portanto, a inclusão consiste em adequar
os sistemas sociais gerais da sociedade
de tal modo que sejam eliminados os
fatores que excluíam certas pessoas do
seu seio e mantinham afastadas aquelas
que foram excluídas. A eliminação de tais
fatores deve ser um processo contínuo
e concomitante com o esforço que a sociedade deve empreender no sentido de
acolher todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais e
das suas origens na diversidade humana.
Pois, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do
entendimento de que ela é que precisa
ser capaz de atender às necessidades de
seus membros (SASSAKI, 2005, p. 21).

Neste horizonte, não pode haver confusão entre inclusão e integração, pois, de acordo com a explicação que será dada abaixo,
ambas têm diretrizes diferenciadas. Mantoan
(2006) explica que:

O processo de integração escolar tem
sido entendido de diversas maneiras. O uso
do vocábulo “integração” refere-se mais especificamente à inserção escolar de alunos com
deficiência nas escolas comuns, mas seu emprego é encontrado até mesmo para designar
alunos agrupados em escolas especiais para
pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer, residências
para deficientes (MANTOAN, 2006, p. 14-15).
Desta forma, vê-se que, por meio da
integração escolar, o estudante tem acesso
às escolas regulares por diversos caminhos
como por exemplo sua matrícula em salas
de aula comum/regular ou ainda em escolas
especiais, preparadas para tal atendimento o
mesmo autor ainda declara que:
O processo de integração ocorre dentro
de uma estrutura educacional, que oferece ao
aluno a oportunidade de transitar no sistema
escolar, da classe regular ao ensino especial,
em todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas
comuns, ensino itinerante, salas de recursos,
classes hospitalares, ensino domiciliar e outros.
Trata-se de uma concepção de inserção parcial,
porque o sistema prevê serviços educacionais
segregados (MANTOAN, 2006, p. 18).
Já a inclusão questiona não somente as
políticas . . . .rganização da educação especial e regular, como também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a
integração, pois prevê a inserção escolar de
forma radical, completa e sistemática. Todos
os alunos, sem exceções, devem frequentar
as salas de aula do ensino regular (RODRIGUES, 2006, p. 196).
A inclusão pode ser definida como um
modelo de educação que propõe escolas
onde todos possam participar e sejam recebidos como membros valiosos delas. Trata-se
de uma filosofia e prática educativa que pretende melhorar a aprendizagem e participação ativa de todo o alunado em um contexto
educativo comum (MORIÑA, 2010, p. 17).
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

275

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

A inclusão escolar impõe uma escola
em que todos os alunos estão inseridos sem
quaisquer condições pelas quais possam ser
limitados em seu direito de participar ativamente do processo escolar, segundo suas capacidades, e sem que nenhuma delas possa
ser motivo para uma diferenciação que os excluirá das suas turmas (ROPOLI, 2010, p.8).

COM A DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
TEM-SE AS IDEIAS DE QUE:
Inclusão e participação são essenciais à
dignidade humana e ao gozo e exercício dos
direitos humanos. No campo da educação, tal
se reflete no desenvolvimento de estratégias
que procuram proporcionar uma equalização
genuína de oportunidades.
A experiência em muitos países demonstra que a integração de crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais é mais
eficazmente alcançada em escolas inclusivas
que servem a todas as crianças de uma comunidade (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
1994, p. 61).
Outro fato de muita relevância neste
tema é que os educadores precisam estar
se preparando constantemente em cursos de
aperfeiçoamento, ministrados para qualificá-los para tal trabalho diferenciado, ajudando-os com novas práticas educacionais, voltadas ao atendimento inclusivo. Sobre isto, a
Declaração da Salamanca mostra claramente
a todos que:
Os currículos devem adaptar-se às necessidades da criança e não vice-versa. As
escolas, portanto, terão de fornecer oportunidades curriculares que correspondam às
crianças com capacidades e interesses distintos. As crianças com necessidades especiais devem receber apoio pedagógico suplementar no contexto do currículo regular e não
um currículo diferente. O princípio orientador
será o de fornecer toda a mesma educação,
proporcionando assistência e os apoios suplementares aos que deles necessitem (DECLARAÇÃO DA SALAMANCA, 1994, p. 22).

A Declaração da Salamanca também
defende a tese de que:
Cada escola deve ser uma comunidade,
conjuntamente responsável pelo sucesso
ou insucesso de cada aluno. . . . .quipe
pedagógica mais do que o professor individual, que se encarregará da educação das crianças com necessidades especiais, convidando, também, os pais e
voluntários a desempenharem um papel
ativo no trabalho da escola. Os professores exercem, no entanto, ação fundamental como gestores do processo educativo,
apoiando os alunos na utilização de todos
os recursos disponíveis, quer dentro quer
fora da sala de aula (DECLARAÇÃO DA
SALAMANCA, 1994, p.22-24).

Silva (2012) disserta abertamente acerca do
que pensa sobre a inclusão quando afirma que:
A inclusão escolar teria o objetivo nobre
de colocar as crianças com necessidades especiais em contato com seus pares, o que facilitaria seu desenvolvimento e ensinaria a todo o
grupo que é possível conviver com a diversidade, na construção de um mundo melhor. Falar
em inclusão é um tema delicado e complexo
quando saímos da teoria e partimos para uma
prática efetiva nas escolas (SILVA, 2012, p.112).
Transformar a escola significa criar as
condições para que todos participem do processo de construção do conhecimento independente de suas características particulares.
A inclusão requer também mudanças significativas na gestão da escola, tornando-a mais
democrática e participativa, compreendendo o
espaço da escola como um verdadeiro campo de ações pedagógicas e sociais, no qual
as pessoas compartilham projetos comuns (FIGUEIREDO, 2010, p. 32).
Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação [...] O poder público deverá
instituir cadastro nacional de alunos com altas
habilidades ou superdotação matriculados na
educação básica e na educação superior, a fim
de fomentar a execução de políticas públicas
destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse aluno (LDB, 1996, Art.59).

AVALIANDO AS PRÁTICAS SOBRE O
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AUTISMO
Nesta seção vamos conhecer o autismo,
com base na perspectiva e dimensões de vários
estudiosos, acordados pela forma dessa criança
em evolução. Por diversas vezes, o progresso,
mola propulsora para novas descobertas, se faz
pela curiosidade, empenho desses cientistas e
estudiosos sobre o tema.
Esses estudiosos não partem da mesma
linha de raciocínio; assim como tipos diferentes
de pessoas e tipos diversos de tratamento. Ao
final quem ganha . . . .ociedade, que posteriormente, somem esforços para a melhor forma de
se expandir.
Não se sabe ao certo quais fatores podem
causá-lo. Já foram considerados fatores como a
genética, fatores ambientais, relação com a afetividade entre a mãe . . . .riança enquanto bebê, exposição a elementos químicos como metais pesados e até mesmo vacinas, causas biológicas,
entre outros. Segundo Luciana Brites (2019), o
que se pode afirmar com segurança é que os
fatores genéticos predominam como desencadeadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).
A neurociência, o aprofundamento da genética . . . .esenvolvimento de novas tecnologias
de neuroimagem proporcionaram, a partir dos
anos 1990, um aumento significativo de publicações descrevendo o autismo como um complexo
de sintomas associado a determinadas patologias.
Com base nestas perspectivas, a neuropsicologia . . . .sicologia cognitiva observaram que
o funcionamento cerebral do autista era diferente
e começaram a surgir explicações melhores e
mais lógicas para o tipo de comportamento do
autista, com base em novas teorias psicológicas.
Segundo Orrú (2016), apesar de todas as
explicações e abordagens sobre o que . . . .utismo, o que temos são hipóteses que variam sobre
sua origem e, por isso, é um transtorno que ainda
está em estudo, por conta de sua complexidade.
Segundo Siegel (2008), o entendimento
do autismo como uma subcategoria dos trans-

tornos globais do desenvolvimento é recente; se
levar em conta, tantas outras descobertas do
homem. A percepção de que são pessoas com
um psiquismo diferente e, muito se têm de estudar sobre sua etiologia, faz-nos compreender as
limitações do homem “normal”.
Kanner (1943) ressalta que o sintoma fundamental, “o isolamento altístico”, estava presente na criança desde o início da vida sugerindo
que se tratava então de um distúrbio inato. Nela,
descreveu os casos de onze crianças que tinham
em comum um isolamento extremo desde o início da vida e um anseio obsessivo pela preservação da rotina, denominando-as de “autistas”.
Mello (2007, p. 16) descreve o autismo
como um distúrbio do desenvolvimento que se
caracteriza por alterações presentes desde idade
muito precoce, tipicamente antes dos três anos
de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as
áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação.
Silva (2012) acentua a forma concreta
com que estas crianças percebem o mundo, o
que as impede de identificar sutilezas e questões
subentendidas de um discurso verbal ou não
verbal. A edição da Classificação Internacional
de Doenças - (DSMV, 2014), oficialmente adotada pela legislação brasileira (padrão adotado
pela OMS - Organização Mundial da Saúde), o
autismo, o transtorno desintegrativo da infância
. . . .índrome de Asperger foram absorvidos por
um único diagnóstico, chamado de Transtorno
do Espectro Autista - TEA.
O aluno com Autismo ou TEA (Transtorno
do Espectro Autista), público alvo desta pesquisa, apresenta características variadas que comprometem, desde as suas relações com outras
pessoas à sua linguagem, necessitando, assim,
de apoio no seu processo de ensino- -aprendizagem.
De tal modo, a oferta de escolarização para
todos, na perspectiva de inserir os alunos com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na
escola regular, “[...] aos poucos vem ocorrendo
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em nosso cenário educacional [...]” (CARNEIRO,
2012, p. 13).
Cunha (2016, p. 81) salienta que: “a escola é, em sua essência, um lugar de aprendizagens de alfabetização e letramento, contudo,
a ênfase dessa prática não pode estar centrada
somente no processo de aquisição de códigos
alfabéticos e numéricos, mas também, acima de
tudo, nas experiências e vivências socioculturais,
familiar e escolar”.

AMBIENTE EDUCACIONAL . . . .NCLUSÃO
O autismo não é uma doença como as
inúmeras conhecidas pelo homem, em virtude
do conjunto de sinais e sintomas, com muitas
variáveis. Ainda não está claro como ela se
processa no organismo, mas no seu início de
vida, a mãe pode achar ter um bebê quieto,
tranquilo; quando ele também está lutando
neste mundo para viver (AMY, 2001).
Ao analisarmos o contexto histórico-cultural da humanidade podemos perceber que
o desenvolvimento do indivíduo se dá especialmente por meio das interações sociais e
que as suas funções psíquicas estão intimamente vinculadas ao aprendizado. Segundo
Filho e Lowenthal, apud Schmidt (2013),
A inclusão escolar promove às crianças
com TEA oportunidades de convivência
com outras crianças da mesma idade, tornando-se um espaço de aprendizagem e
desenvolvimento social. Possibilita-se o
estímulo de suas capacidades interativas,
impedindo o isolamento contínuo. Acredita-se que as habilidades sociais são passíveis de serem adquiridas pelas trocas que
acontecem no processo de aprendizagem
social. A oportunidade de interação com
pares . . . .ase para o desenvolvimento de
qualquer criança (FILHO & LOWENTHAL,
apud SCHMIDT, 2013, p. 134).

Para auxiliar nesse sentido, há o Manual
de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM-IV), elaborado por psiquiatras americanos e os critérios da Organização Mundial
de Saúde, na classificação internacional de
doenças (CID-10). “O DSM-IV é um sistema

focado nos sintomas, os quais posteriormente
definem categorias. O CID10 é um sistema
que busca definir um único nível diagnóstico
capaz de explicar os problemas do paciente”
(ARAÚJO, 2010, p. 15).
De acordo com Siegel (2006), independente das características próprias de cada
criança, os pais não podem excluir o auxílio
do profissional da saúde. É na anamnese colhida com os pais, que se chega a um entendimento. Assim como outras crianças com
prejuízos de ordem emocional, física ou mental, a experiência é de que, quanto mais cedo
se der o parecer médico, mais rapidamente a
criança começa a ser cuidada.
Miranda e Filho (2012, p. 12) salientam
que, “nesse processo, o educador precisa saber potencializar a autonomia, a criatividade
. . . .omunicação dos estudantes, e, por sua
vez, tornar-se produtor de seu próprio saber”.
Para explicar o autismo, o Manual de
Diagnóstico e Estatística coloca-o como “distúrbios globais do desenvolvimento” e, na
Classificação Internacional de Doenças, é
conhecido como “transtorno invasivo do desenvolvimento”. Já na Classificação Psiquiátrica Francesa, é tratado como autismo e, faz
parte do grupo de psicose infantil. Todas as
três denominações partem dos estudos iniciais de Kanner, mas no desenvolvimento das
ideias, foram para outros caminhos (ARAÚJO,
2010).
No Brasil, utiliza-se dos critérios da
Classificação Internacional de Doenças localizando-o como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento. Ele existe, portanto, desde o nascimento e os especialistas já desenvolveram
estudos que mostram alterações biológicas
no feto em formação; dentre outros aspectos
(SIEGEL, 2006).
Na perspectiva da abordagem histórico-cultural, o aluno é sujeito ativo de seu processo de formação e desenvolvimento intelectual,
social e afetivo. O professor cumpre o papel
de mediador desse processo. Nesse proces31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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so de mediação, o saber do aluno, enquanto
sujeito ativo, é muito importante na formação
de seu conhecimento.
O ensino é compreendido como uma
intervenção repleta de intencionalidade, inferindo nos processos intelectuais, sociais e
afetivos do aluno, visando à construção do
conhecimento (ORRÚ, 2010, p. 09, apud BENINI & CASTANHA, 2016).
A criança não consegue ligar ideias aos
fatos, pois, seu pensamento é concreto e não
consegue fazer generalizações, abstrações.
Ela não consegue entender os vários significados de uma palavra e elaborar julgamento.
Já um fato isolado, ela consegue entender
(MELLO, 2005).
Muitas vezes, a criança pode estar ligada com alguma sensação particular, por
exemplo, nos ruídos vindos do seu corpo, ou
no vento, que move seu cabelo e, assim, a
capacidade de estar atenta a outra pessoa se
torna prejudicada. Junto com outras crianças,
não interage; seja pela ausência ou dificuldades em sua fala, ou por não saber iniciar uma
conversação.
Seus movimentos motores são repetitivos ou são sempre os mesmos. Ela pode, por
exemplo, bater uma mão na outra . . . .olega ao
seu lado não entender (MELLO, 2005). Conforme Mello (2005), esse pequeno ser parece
não compreender a fala do adulto, pois, pode
haver déficits auditivos e/ou visuais, em virtude do desenvolvimento prejudicado de seu
cérebro no processar as informações.
Consequentemente, a fala fica prejudicada e pode ocorrer da criança repetir o que
foi dito. A ecolalia dá sinais de que sua psique está se desenvolvendo, mesmo que não
entenda o significado da palavra. A criança
autista pode passar horas folheando revistas,
se detendo em cores, detalhes, ou se preocupar com partes de um determinado objeto,
mas não conseguirá formar amigos; por suas
limitações cognitivas e, por não entender os
sentimentos do outro (PIMENTA, 2019).

De acordo com Orrú (2008), essa criança tem dificuldades em lidar com mudanças,
pois, interiormente tem suas desorganizações.
Precisa de rotinas e, a mudança de um trajeto
na rua, no carro, por exemplo, vai ser experimentado como desagradável e ameaçador.
Paulo Freire, por exemplo, não discute diretamente o tema da inclusão, mas no
decorrer dos estudos percebe-se que sua
pedagogia é centralizada no sujeito. Diante
desta concepção acreditamos que a educação especial deva ser pensada de modo que
o discente seja visto como um ser construtor
de seu conhecimento, capaz de interagir, e
que tenha materiais que estimulem suas habilidades.
No contexto de seu livro “Pedagogia do
Oprimido”, Paulo Freire procura conscientizar
o docente do seu papel fundamental de problematizador da realidade do educando, de
modo que suas vivências façam parte deste
processo para que de fato se tenha um significado na aprendizagem.
Pois para Paulo Freire ensinar a pensar
e problematizar sobre a realidade . . . .aneira
mais correta de se produzir conhecimento,
visto que, a partir daí o discente terá a capacidade de reconhecer-se como um ser social.
“[...] aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente,
que pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 1996, p.24).

PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO
EDUCACIONAL
Apesar de ter sido observado que o espectro de sintomatologia e características das
pessoas com TEA é muito amplo e diverso,
tornando-se impossível estabelecer formas
únicas de incluir as crianças autistas, colocaremos neste trabalho algumas estratégias
poderão ser observadas na prática da sala
de aula.
Assim, considerando as crianças pequenas, que fazem parte da educação infantil
(0 aos 5 anos), os estímulos a serem ofereci31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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dos a elas devem envolver, segundo o MEC
(2003) o jogo ou atividade que seja dirigida.
Este tipo de atividade permite que a criança
autista seja instruída quanto a comportamentos e atitudes que não adquirirá sozinha, se
relacione melhor com o professor e com os
colegas e evita que a criança se isole ou adote posturas repetitivas ou destrutivas com os
brinquedos, por exemplo.
Partindo para além da educação infantil,
sabemos que uma das maiores dificuldades
das crianças autistas é com relação à comunicação. Sendo assim, a escola pode utilizar
recursos para auxiliá-las neste quesito. Nunes (apud SCHMIDT, 2013, p.152) sugere o
uso de “cartões avulsos, aventais temáticos,
pranchas de comunicação, fichários, sistemas
com acionadores de voz, computadores, dentre outros”.
Segundo Nunes (apud SCHMIDT, 2013),
os recursos podem ser classificados de acordo com sua sofisticação tecnológica, ou seja,
baixa, média ou alta tecnologia. Assim sendo,
os de baixa tecnologia seriam aqueles em
que não há a necessidade do emprego dos
recursos elétricos, como por exemplo, cartazes construídos para que o aluno acompanhe
a rotina da turma, por meio das imagens.
Os de média tecnologia fazem uso de
recursos elétricos, porém sem utilizar computador. Por exemplo: acionadores de voz. Já os
recursos de alta tecnologia, ou fazem uso de
tecnologia computacional ou eletronicamente
são mais complexos, como alguns aplicativos
utilizados hoje em dia. Além destes, há ainda
outros meios pelos quais podemos conseguir
nos comunicar com um autista que apresenta
dificuldades para falar. Entre eles estão: sinais
manuais, sistemas pictográficos, sistemas
com acionadores de voz e sistemas híbridos.
Leontiev (2004) debate sobre a educação das crianças consideradas com atrasos
mentais. O autor, primeiro coloca que, essa
diferenciação de crianças “normais” ou com
atraso mental é justificada pelos testes psicológicos, o que consequentemente já garante

uma educação total para as crianças “normais” e outra educação para as crianças com
atraso mental.
As crianças com autismo apresentam
uma desordem na função social e cultural da
comunicação. Mesmo naquelas crianças em
que se observa a fala estruturada, há uma
inaptidão evidente em iniciar ou manter situações de diálogo. O campo limitado de interesses . . . .bstrução da desenvoltura da criança em considerar a influência do interlocutor
reduzem, em muito, sua participação social
(GOLDBERG, 2006).
Nesse sentido, é preciso compreender
as diferenças de comportamento das crianças
consideradas normais e das autistas, a fim de
que os educadores possam intervir de modo
adequado em seu processo de inclusão escolar; pois, Educação inclusiva . . . .sforço efetivo
coletivo para adequação do processo ensino-aprendizagem às diversidades dos educandos, fazendo uso de medidas democráticas
de inclusão incondicional do indivíduo com
deficiência nas escolas regulares, almejando
o exercício pleno de sua cidadania (TAVARES,
FERREIRA & CESAR, 2014).
Segundo Leon & Fonseca (apud SCHMIDT, 2013), há três pontos que são fundamentais no TEACCH: “a estrutura do ensino, a
questão da participação da família no processo terapêutico . . . .tilização maciça do recurso
visual na aprendizagem da criança” (LEON
& FONSECA apud SCHMIDT, 2013, p. 182).
Na concepção de Leontiev (2004),
quando uma criança com uma condição diferenciada, como o autismo, encontra-se em
condições adequadas, estimulantes e criativas, e quando os métodos de ensino apropriados são utilizados em seu processo de
ensino, é possível que tal indivíduo supere
sua condição e alcance o nível das demais.
“O deficiente pode não ver, mas não
tem dificuldades em orientar-se ou em fazer
música. Não ouve, mas escreve poesia. Não
aprende matérias escolares, mas pode ser ex31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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cepcional numa atividade profissional ou num
desporto” (FONSECA, 1995, p. 09).
De acordo com Nunes (2019), as crianças autistas apresentam dificuldades para fixar a atenção, localizá-la e levá-la de um lugar
a outro. Distraem-se facilmente e lhes custa
trocar de atividade. Uma atenção escassa interfere, logicamente, nos processos de aprendizagem, portanto, Nunes afirma que é preciso: Simplificar o ambiente de trabalho, assim
como os materiais, evitando o maior número
possível de estímulos que distraem.
Conforme Mantoan (2006), o educador
tem um papel primordial na relação do educando autista com os demais educandos e
deve propor atividades nas quais os outros
alunos lhe ofereçam coisas interessantes.
Mantoan sugere que o professor ofereça e
lhe peça auxílio; que lhe faça algum elogio,
que lhe dê sinais de afeto; que lhe faça perguntas e insista até conseguir a resposta, que
ofereça jogos no qual o autista tenha alguma
função.

organização entre o processo de assimilação
do exterior para o interior e de acomodação
do interior para o exterior (SALES, 2018, p.
14).
A experiência é primordial para o educando com Autismo, porque ele não é capaz
de aprender sozinho grande parte das atividades propostas. Assim, quando adequada
ao mesmo, a capacidade de aprendizagem
é muito alta. Um dos problemas das crianças
autistas . . . .omunicação verbal. Nesse sentido, o educador precisa fazer uso de uma
linguagem bem “clara”, um sistema de comunicação que o educando seja capaz de
compreender. Outro problema é fazer escolhas, o educador precisa sempre se certificar
que esse educando já aprendeu a fazê-las
(BAPTISTA & BOSA, 2002).

RESULTADOS DA INCLUSÃO NO
ÂMBITO ESCOLAR
A escola integradora é aquela que avalia seus alunos de acordo com suas possibilidades e não em comparação com seus
colegas e que trabalham particularmente em
grupos cooperativos heterogêneos, com mais
possibilidades de melhoria e competência social . . . .utoestima dos alunos. Quando se
trabalha inclusão na escola a valorização humana cresce e todos os alunos se sentem
respeitados, ressaltando suas potencialidades e crescendo como humanos.
A aprendizagem, ao contrário do pensam muitos responsáveis, não depende só
das condições internas inerentes ao indivíduo
que aprende. Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais condições internas de aprendizagem com as condições externas de ensino
inerentes ao indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos ajuda a compreender, a adaptação a situações e exige um equilíbrio e uma
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto; concluo que a inclusão restabelece e humaniza o sistema educacional,
preparando todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos com autismo, que não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, quebrando
paradigmas de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que um conjunto
de docentes comprometidos torna possível o ensino inclusivo.
O desenvolvimento cognitivo e físico é estimulado pelas oportunidades de convivência
social, individualmente com os outros mais experientes, há uma grande repercussão pedagógica importante, apesar das dificuldades muitas crianças constroem meios alternativos e
funcionais para se integrar a escola.
Sobre as possibilidades de sua evolução, ele ocorre desde o progresso infinitamente
centesimal às possibilidades da mente continuar trabalhando, com prognóstico menos favorável, ou pelo seu intelecto mais preservado.
Em representatividade, o autismo não é uma enfermidade, mas sim uma alteração do
desenvolvimento das funções do cérebro. As pessoas com autismo clássico apresentam basicamente três tipos de sintomas: interação social limitada, problemas com a comunicação
verbal e não-verbal e com a imaginação, e atividades e interesses limitados, intensos, ou
pouco usuais. Mesmo que não exista uma “cura”, o cuidado apropriado pode promover um
desenvolvimento relativamente normal e reduzir os comportamentos considerados inapropriados. As pessoas com autismo têm uma esperança de vida normal.
O autismo precisa ser acompanhado por um profissional que consiga fazer um diagnóstico preciso, ajudando tanto no desenvolvimento da criança, quanto no seu aprendizado. Toda
criança precisa de apoio na construção de seu aprendizado, sua visão de mundo é mágica
por isso todo conforto e segurança deve ser ampla e significativa, muita família ainda hoje não
aceitam o transtorno o que obriga a escola trabalhar com as famílias . . . .riança papel claro
dos objetivos da unidade.
De acordo com Cunha (2014, p. 89) ressalta que, [...] escola e família precisam ser
concordes nas ações e nas intervenções na aprendizagem, principalmente, porque há grande
suporte na educação comportamental. Isto significa dizer que a maneira como o autista come,
veste-se, banha-se, escova os dentes manuseiam os objetos os demais estímulos que recebe
para seu contato social precisam ser consonantes nos dois ambientes.
Destaco a importância da valorização do ensino regular, ressaltando como é significativa
uma escola que enfatiza a singularidade e diversidade de seus alunos, visando o respeito ao
próximo como inerente a uma educação inclusiva.
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O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A MÚSICA E OS
OBJETOS SONOROS NAS EMEIs E CEIs
RESUMO: A Educação Infantil vem sendo tema de inúmeras discussões que enfatizam as
contribuições no desenvolvimento integral da criança de . . . . anos. Sabemos que na Educação
Infantil as crianças têm direito ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à
brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade,
à convivência . . . .nteração com seus pares para a produção de culturas infantis e com os
adultos, a organização do tempo e dos espaços das escolas deve privilegiar as relações entre
as crianças e os adultos e proporcionar as diversas experiências e dentre elas as experiências
artísticas. Entender que o cuidar . . . .ducar são dimensões presentes e indissociáveis em todos
os momentos do cotidiano dos CEIs e EMEIs e introduzir as linguagens artísticas com trocas
afetivas deve ser prioridade dentro dos espaços de Educação Infantil. Por isso este trabalho tem
como finalidade mostrar como as linguagens artísticas se desenvolvem nos CEIs e nas EMEIs. O
presente trabalho aborda também as relações das crianças com a música e como a musicalização
surge na educação infantil.
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INTRODUÇÃO

D

entro de todas as legislações e orientações curriculares traz a Educação Infantil
como base para toda Educação Básica. Mostra também que o currículo deve ter
foco nas múltiplas linguagens da criança. Trabalhar um currículo integrado onde
todas as experiências sejam trabalhadas . . . .bjetivo das escolas infantil.
O artigo mostrará os benefícios que a arte traz ao desenvolvimento infantil, tanto emocional, quanto cognitivo, apoiada neste currículo integrado abrindo espaço para a linguagem
musical dentro da escola, já que esta faz parte da cultura das crianças, e que as vivências
artísticas se constituam em experiências vivas, agradáveis e enriquecedoras no ambiente da
Educação Infantil.
Primeiramente é necessário entender a importância do conhecimento das fases do
desenvolvimento da criança para que haja por parte do professor, interferência necessária
para o desenvolvimento cognitivo e emocional, assim como inserir as linguagens artísticas
na Educação Infantil assim como também expor como a música pode ser apresentada nas
EMEIs e CEIs.
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AS DIVERSAS INFÂNCIAS DENTRO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Um lugar para ser criança e para se
viver a infância – este . . . .rincípio norteador
de toda EMEIs e CEIs atualmente. O lugar
da infância plena e integral deve promover
experiências significativas, a beleza das descobertas, das aprendizagens, das interações
com o outro e com o mundo, do movimento,
do brincar, da fala e da escuta qualificada.
Além disso, o lugar da infância também deve
ser o lugar 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.
Deste modo, em conformidade com a
legislação vigente o trabalho na Educação Infantil deve pautar pela necessidade de criar
condições, organizar tempos e espaços, selecionar materiais de forma criativa, observar
as crianças, avaliar os processos construindo
registros que historiou o tempo vivido, apoiar
as suas descobertas e projetos a fim de possibilitar a ampliação das experiências das
crianças e de toda sua trajetória, considerados os princípios éticos (da autonomia e do
respeito às diferentes culturas e identidades),
estéticos (da sensibilidade, da ludicidade e da
criatividade) e políticos (do exercício da criticidade, dos direitos das crianças e da prática
pedagógica democrática).
Apesar dos imensos desafios da Educação Infantil, o trabalho do educador da infância deve ser voltado para o cuidar . . . .ducar.
Além de também ter consciência das concepções de infâncias existentes.

O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
No campo da educação, concepções de
bebês e crianças como seres incompletos, incapazes e carentes fundamentaram propostas
pedagógicas e currículos com tendências as-

sistencialistas, compensatórios e preparatórios
que consideravam a criança não em sua vida
presente, mas como um eterno “vir a ser”.
Por isso, é preciso olhar criticamente essas concepções para desconstruir, descolonizar e desnaturalizar essas imagens de bebês
e crianças como seres que não têm presente,
não têm opinião, não têm poder e apenas será
alguém no futuro. Esse desafio, necessário a
educadores da Educação Infantil, pressupõe
explicitar as relações de poder e dominação
entre adultos e crianças que se justificam pela
desigualdade etária e compreender suas consequências na vida de ambas as gerações.
Assim, descolonizar a Pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações
entre adultos/as e crianças, compreendendo o
protagonismo de bebês e crianças na produção das culturas infantis, por meio do exercício
cotidiano de refinar os olhares diante do imprevisto, das criações, das engenhosidades e das
formas como bebês e crianças transgridem as
regras impostas pelos adultos nos espaços públicos da Educação Infantil. Pensar o Currículo
Integrador nessa perspectiva significa romper
com as marcas do “currículo colonizador”.
Por isso, a necessidade conhecer as
reais necessidades das crianças, contrapõe-se a concepções que comparam bebês e
crianças aos adultos, sem valorizar suas possibilidades. O Currículo Integrador reconhece
a infância como uma construção social e histórica em que bebês e crianças são sujeitos
de direitos, autônomos, portadores e construtores de histórias e culturas, produzindo,
em sua experiência com o meio e com os
outros, sua identidade (sua inteligência e sua
personalidade).
Como participantes e protagonistas nas
sociedades em que estão inseridas, as crianças e suas formas de resistir e interrogar o
mundo contribui para a consolidação de uma
imagem de criança competente, ativa e crítica,
repleta de potencialidades desde o seu nasci31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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mento, que influenciam e produzem transformações no cenário social, político e cultural.
Nessa perspectiva, o desafio que se
apresenta . . . .e superar a hierarquização
. . . .aráter instrucional que privilegia a fala de
professores sobre o conhecimento, superar
os treinos de linguagem escrita . . . .ilenciamento das demais linguagens e conteúdo.
Trata-se de promover, no dia a dia da Educação Infantil, o protagonismo dos educadores
como organizadores de experiências em que
bebês e crianças são igualmente protagonistas (brincantes, artistas e cientistas) que
pensam, projetam, agem, descobrem, criam
e recriam o mundo, e expressa tudo isso de
forma ativa, rica e autoral.
Portanto, a infância está presente na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental
de forma viva, resistente, provocativa e precisa ser considerada em suas diversidades
e potencialidades para a construção de um
currículo que efetivamente se integre com
a realidade desses atores sociais, respeite
suas singularidades e formas de ser e estar
no mundo, e promova processos de aprendizagem e desenvolvimento pleno em bebês
e crianças sem que estas vivam rupturas em
seu cuidado e educação.

direito a pensar . . . .sufruir do máximo desenvolvimento humano. O direito à educação, ao
conhecimento . . . .ultura deve constituir um
processo único e contínuo, que contempla diversas linguagens e direitos de aprendizagem
de forma integrada e contextualizada.
Cuidar e educar inicia-se na Educação
Infantil, mas são ações destinadas a crianças a
partir do nascimento que devem ser estendidas
ao Ensino Fundamental e Médio. Considerando
a integralidade do processo educativo, toda a
ação de cuidado traduz em sua essência uma
ação educativa. Educamos quando cuidamos.
Nesse sentido, o ato de cuidar transcende as
ações relacionadas à higiene, à alimentação, à
saúde e não está restrito à educação de bebês
e crianças pequenas.

Um currículo na educação Infantil entende que o brincar é uma linguagem, isto é, um
modo da criança se relacionar com o mundo e
atribuir sentido ao que vive e aprende. Por isso,
na Educação Infantil, o brincar não é perda de
tempo, mas é fundamental para o aprendizado, pois desafia o pensamento, a memória, a
solução de problemas, promove negociação
entre crianças, o planejamento, a investigação,
a discussão de valores, a criação de regras.

Ao contrário, apresenta-se de formas
distintas, e mais (ou menos) intensas nas relações humanas em todas as gerações. Cuidar e educar significa, portanto, compreender
que o direito à educação parte do princípio
da formação da pessoa em sua essência humana e integralidade. Por isso, considera-se
o cuidado no sentido profundo do que seja
o acolhimento de todos os bebês, crianças,
adolescentes, jovens e adultos, sejam eles
indígenas, afrodescendentes, quilombolas e
povos do campo, pessoas com deficiência,
imigrantes e filhos de imigrantes com respeito e com atenção adequada. O cuidar está
na observação, na escuta, na comunicação
e na ação em comum que se estabelece entre adultos e bebês e crianças na Educação
Infantil, na compreensão e no acolhimento de
suas necessidades, na consideração de sua
voz, gestos, choros, linguagens que expressam seus pensamentos, desejos e vontades
de saber.

Da mesma forma, entende que a imaginação está na base do pensamento abstrato.
Este é essencial à produção . . . .ruição da
ciência e da arte. Separar razão e fantasia faz
parte de um projeto dominador e alienante
de sociedade onde alguns (muitos) não têm

É a relação acolhedora e atenta entre
adultos e crianças que possibilita a constituição desses atores como produtores de
conhecimentos, fortalecendo a identidade
de educadores como profissionais comprometidos com uma educação orientada pelos
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princípios democráticos e possibilitando que
bebês e crianças construam os seus percursos nas relações sociais de que fazem parte,
mediados pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais.
Segundo Mello (2015), ao utilizar socialmente os objetos da cultura, a criança se
apropria das capacidades necessárias ao uso
desses objetos e essa apropriação acontece
com a autoria . . . .rotagonismo da criança:
A criança aprende quando é sujeita na vivência, na experiência, isto é, quando participa nos processos vividos com o corpo,
a mente e as emoções e não como executora do que foi pensado pelo educador
e pela educadora. O ser humano aprende
ao se colocar de corpo inteiro nos processos. Nesse sentido, as crianças, seja
na educação infantil, seja no ensino fundamental, precisam tomar parte nas situações em que se planeja, avalia, propõe,
fazem-se escolhas, tomam-se decisões,
resolvem-se problemas, argumenta-se e
aprende-se a pensar (MELLO, 2015, p. 3).

Por isso, o protagonismo dos adultos
deve promover o protagonismo das crianças,
considerando que o processo de ensinar e
aprender acontece por meio de relações de
comunicação, sendo a aprendizagem resultante de ação em comum entre as crianças e
entre crianças e adultos.
Nesse sentido, o professor . . . .rganizador de vivências, situações em que bebês e
crianças sejam sujeitos e nas quais possam
pensar juntos para aprender a pensar sozinhos, resolver problemas como grupo para
aprender a resolvê-los sozinhos, decidir, escolher, planejar, avaliar, tomar iniciativa, propor
(MELLO, 2015),
Cabe ao Estado promover e incentivar
políticas de reparações, no que cumpre
ao disposto na Constituição Federal, Art.
205, que assinala o dever do Estado de
garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, en-

quanto pessoa, cidadão ou profissional.
Sem a intervenção do Estado, os postos
à margem, entre eles os afro-brasileiros,
dificilmente, e as estatísticas o mostram
sem deixar dúvidas, romperão o sistema
meritocrático que agrava desigualdades
e gera injustiça, ao reger-se por critérios
de exclusão, fundados em preconceitos e
manutenção de privilégios para os sempre privilegiados (PARECER CNE/CP nº
03, 2004, p. 3).

Um currículo integral na Educação Infantil deve ter a cisão entre corpo e mente, ao
compreender que os seres humanos aprendem com o corpo inteiro quando se envolvem
nos processos de conhecimento, inclusive
com a emoção (o desejo, à vontade, o interesse, a necessidade); aprendem como sujeitos
ativos, movimento, em busca, em ações que
congregam corpo, mente e vontade,
O currículo que se dá no espaço e tempo
vivido, na relação e interlocução entre as
crianças e os adultos, mas também no
tempo do recolhimento, da individualidade
e da imprevisibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além
das situações planejadas, “[...] isto é, o
currículo diz respeito a acontecimentos
cotidianos que não podem ser objetivamente determinados, podem ser apenas
planejados, tendo em vista sua abertura
ao inesperado” (BRASIL, 2009, p. 57).

Isso significa que uma das tarefas de
educadoras e educadores é apresentar situações e vivências culturais de modo a encantar e criar novos desejos de descoberta e de
conhecimento em bebês e crianças da Educação Infantil. A brincadeira é uma atividade
muito importante para a criança. Brincar dá a
ela a oportunidade para imitar o conhecido e
para construir o novo, conforme reconstrói o
cenário necessário para que sua fantasia se
aproxime ou se distancie da realidade vivida,
assumindo personagens e transformando objetos que utiliza.
Assim, as práticas pedagógicas da Educação Infantil devem ter como eixos norteado31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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res as interações . . . .rincadeira, garantindo
experiências que promovam o conhecimento
de si e do mundo por meio de experiências
sensoriais, expressivas, corporais e que possibilitem uma movimentação ampla . . . .xpressão da individualidade, favorecendo a imersão
das crianças em diferentes linguagens: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

tamborzinhos, pauzinhos etc. Muitas vezes confeccionados com material inadequado e consequentemente com qualidade sonora deficiente.
Isso reforça o aspecto mecânico . . . .mitação,
deixando pouco ou nenhum espaço às atividades de criação ou às questões ligadas à percepção e conhecimento das possibilidades e
expressivas dos sons.

As ações pedagógicas devem assegurar às crianças de . . . . anos de idade o seu
desenvolvimento integral em seus aspectos
físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade, o acesso a processos de construção de conhecimento . . . .prendizagem de
diferentes linguagens, bem como, o direito à
proteção, saúde, liberdade, dignidade, brincadeira, convivência, integração com outras
crianças e ao respeito.

Ainda que esses procedimentos venham
sendo repensados, muitas instituições encontram dificuldades para integrar a linguagem musical ao contexto educacional.

A MÚSICA SE FAZ PRESENTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A música no contexto da educação infantil vem, ao longo de sua história, atendendo
a vários objetivos, alguns dos quais alheios às
questões próprias dessas linguagens. Tem sido,
em muitos casos, suporte para atender a vários
propósitos, como a formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos antes
do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol
de trânsito.
A realização de comemorações relativas
ao calendário de eventos do ano letivo simbolizando no dia da árvore, dia do soldado, dia das
mães; a memorização de conteúdos relativos
a números, letras do alfabeto, cores; traduzindo em canções. Essas canções costumam ser
acompanhadas por gestos corporais, imitados
pelas crianças de forma mecânica e estereotipada.
Outra prática corrente tem sido o uso
das bandinhas rítmicas para o desenvolvimento
motor, da audição, e do domínio rítmico. Essas
bandinhas utilizam instrumentos – pandeirinhos,

Constata-se uma defasagem entre o trabalho realizado na área de música e nas demais
áreas do conhecimento, evidencia pela realização de atividades de reprodução e imitação
em detrimento de atividades voltadas à criação
. . . .laboração musical. Nesses contextos, a música é tratada como se fosse um produto pronto,
que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo conhecimento se constrói.
A música está presente em diversas situações da vida humana. Existe música para
adormecer, música para dançar, para chorar os
mortos, para conclamar o povo a lutar, o que remonta à sua função ritualística. Presente na vida
diária de alguns povos, ainda hoje são tocadas e dançadas por todos, seguindo costumes
que respeitam as festividades e os momentos
próprios a cada manifestação musical. Nesses
contextos, as crianças entram em contato com a
cultura musical desde cedo e assim começam a
aprender suas tradições musicais, . . . .aso das
crianças indígenas, ou crianças integrantes de
comunidades musicais, como os filhos de integrantes da Escola de Samba, Congadas, etc.
Mesmo que as formas de organização
social . . . .apel da música nas sociedades
modernas tenham se transformado algo de
caráter ritual é preservado, assim como certa
tradição do fazer por imitação e por ouvido,
em que se misturam intuição, conhecimento
prático e transmissão oral. Essas questões
devem ser consideradas ao se pensar na
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aprendizagem, pois o contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os
primeiros anos de vida é importante ponto de
partida para o processo de musicalização.
Ouvir música, aprender uma canção,
brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos,
jogos de mãos; são jogos de mãos, tradicionais e presentes em todas as culturas, caracterizam-se pelas brincadeiras rítmicas ou
melódicas integrando o texto e batimentos
com as mãos, realizadas por duplas, trios ou
quartetos de crianças, essas atividades despertam , estimulam e desenvolvem o gosto
pela esfera afetiva , estética e cognitiva.
Aprender música significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção . . . .eflexão, encaminhando-as para níveis
cada vez mais elaborados. De acordo com o
referencial curricular para educação infantil, o
ensino da música favorece o desenvolvimento
do gosto estético e da expressão artística,
além de promover o gosto . . . .enso musical.
Formando o ser humano com uma cultura
musical desde criança, estaremos educando
adultos capazes de usufruir a música, de analisá-las e de compreendê-la.
Há necessidade de desenvolver nas
crianças o senso de ritmo. O mundo que nos
rodeia vive numa profusão de ritmos evidenciados sob os diversos aspectos: no relógio,
no andar das pessoas, no voo dos pássaros,
nos pingos da chuva, na batida do coração,
numa banda, num motor de um carro, em
muitas brincadeiras diárias realizadas pelas
crianças.
O trabalho com música deve considerar,
portanto, que ela é um meio de expressão e
forma de conhecimento acessível aos bebês
e crianças, inclusive aquelas que apresentam
necessidades especiais. A linguagem musical
é excelente meio para o desenvolvimento da
expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de
integração social.

Estudos sobre como as crianças aprendem mostram, no entanto, que elas aprendem
por meio da interação com as pessoas e com
as coisas. O seu desenvolvimento biológico é
importante, mas . . . .xperiência que a criança
vive, o lugar que ela ocupa nessas experiências vividas . . . .ujeito atuante, envolvido,
interessado, curioso, participante.
Dentre essas concepções, a proposta
de Artes requer que professores e professoras de crianças compartilhem as atuais concepções de infâncias que as reconhecem
também como produtoras de cultura. Como
afirma Barbosa (2014):
As criações das crianças são permeadas
por um modo imaginário de agir no mundo, as crianças transitam, individualmente
e em grupo, entre a fantasia . . . .ealidade, pois possuem uma modalidade lúdica,
vinculada ao jogo, à brincadeira, à curiosidade, à alegria, à fantasia. (BARBOSA,
2014, p. 663).

As crianças desde cedo reconhecem
suas músicas preferidas pelo movimento corporal que promovem e costumam dar-lhes algum nome para identificá-las. Essa progressiva atividade de escuta musical as sensibiliza
com relação às qualidades específicas da
música, estimulando, incidindo e promovendo
o desejo de produção sonora e musical. Elas
podem construir, com a ajuda do professor,
diferentes objetos sonoros e instrumentos musicais e ampliar seu repertório de músicas e
canções, brinquedos de roda, jogos musicais,
parlendas e trava-línguas prediletos.
Outra a criação . . . .eflexão em grupo
. . . .onorização de histórias, quando as narrativas
podem ser acompanhadas por objetos sonoros
e instrumentos musicais. Nestas atividades, longe de fazer, ouvir e reproduzir sons sem refletir,
as crianças percebem questões relacionadas
aos sons . . . .úsica, inseridas em contextos de
realizações musicais muito significativas. Certamente crianças que tenham a oportunidade
de uma vivência musical desta qualidade terão
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todas as condições para improvisar e criar.
Do repertório da educação infantil devem fazer parte canções infantis tradicionais,
canções folclóricas de diferentes países e
também canções do repertório popular, do
agrado de seus professores.
Esta é uma das ações mais básicas e
eficientes e que gera transformações imediatas nas práticas de trabalho com música: ampliar o acervo musical do CEI e da EMEI, buscando um repertório diversificado, da mesma
forma que se faz com os livros. O professor
pode promover sessões de escuta e apreciação musical de obras musicais infantis, populares, clássicas, cantadas e instrumentais.
É importante que o professor insira a
música para as crianças. Assim como conhecer canções, brincadeiras, parlendas, lengalengas, brincos, rimas, adivinhas e outros
jogos musicais é fundamental. Porém, tão importante quanto à seleção do repertório, são
as oportunidades escolhidas para cantar para
os bebês. Quando cantar? O que cantar? O
professor também pode e deve selecionar os
momentos em que o canto seja significativo
para si e para o grupo de crianças.
Cantar ou tocar não é apenas “preencher silêncios”. É importante lembrar que
as crianças podem ter formas diferentes de
participar ou manifestar sua preferência por
músicas e canções. Assim, nem todas estas
músicas e canções convidam à marcação do
ritmo com palmas, o que pode se tornar uma
reação mecânica e estereotipada.
Existem muitas outras formas de apreciação e acompanhamento que é preciso
saber ver, respeitar e valorizar. O silêncio
também pode e deve ser apreciado pelas
crianças. Assim, a música não precisa estar
presente em todos os momentos. Há ocasiões em que o silêncio é bem-vindo, pleno de
significado, experiência que contribui para o
‘descanso auditivo’ e para a compreensão da

música, quando ela está presente. O professor deve saber organizar as situações onde
as crianças escutarão ou produzirão música
em grupos, distribuindo colchonetes no chão,
ou criando para elas cantinhos aconchegantes por todo ambiente.

A MÚSICA E OS OBJETOS SONOROS
NAS EMEIS E CEIS
Dependendo da maneira como produzem sons, esses instrumentos podem ser
classificados como idiofones, membranofones, cordofones, aerofones, esta classificação foi proposta pelos musicólogos Sachs e
Hornbostel em 1914, sendo hoje muito aceita
no trabalho musical com crianças, pela possibilidade que oferece de incluir instrumentos
musicais de qualquer época ou cultura:
• Idiofones: o som é produzido pelo
próprio corpo do instrumento, como
no caso do chocalho, do reco-reco
e do triângulo, entre outros;
• Membranofones: o som é produzido por uma membrana esticada sobre uma caixa, que amplifica o som,
como no caso do tambor;
• Aerofones: o som é produzido pela
vibração de uma massa de ar originada no (ou pelo instrumento).
Incluem-se aqui os instrumentos de
sopro como a flauta, o clarinete, o
trompete, bem como a sanfona, o
acordeom, as gaitas etc.
• Cordofones: o som é produzido por
uma ou várias cordas, esticadas por
uma caixa de ressonância, como
o violão, o cavaquinho, o violino
. . . .iano (cujas cordas são acionadas pelas teclas).
Além destes instrumentos a música
pode ser trabalhada de forma onde as crianças construam seus objetos e também conheça os diversos sons através do cotidiano.
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Essas experiências possibilitam que as
crianças explorem e vivenciam situações de
um processo criativo musical por meio da exploração dos sons do ambiente, pesquisando, criando, imaginando, individualmente ou
em grupos, sons e objetos sonoros construídos com diferentes materiais do cotidiano e
reciclados.
A revisão das práticas cotidianas, identificando que a música está presente em
muitos momentos além dos cantos, dos momentos de eventos, na cantoria nos horários
de entrada, de refeições e de atendimento
ao calendário escolar, apresentando outras
possibilidades do trabalho com a linguagem
musical para as crianças pequenas.
Akoschky (2001) apresenta uma proposta a qual chama de cotidiáfonos os materiais do cotidiano que podem ser usados na
exploração dos sons, termo que adotamos
também para este trabalho do Projeto Parques Sonoros esses espaços musicais são
construídos com materiais do cotidiano (cotidianos) favorecem a autoria . . . .rotagonismo
das crianças.
A proposta é levar para dentro da Educação Infantil a música, o lúdico, a intervenção sonora nos espaços internos e externos
da Unidade, numa ação conjunta de toda a
equipe escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância da arte na Educação Infantil, na busca por uma educação
de qualidade, onde a todo momento a criança brinca e aprende de um jeito prazeroso, criativo,
despertando nela o gosto pelo fazer. A arte vem contribuir no desenvolvimento, aprendizagem
e no relacionamento da cultura da criança, para que a mesma tenha prazer em aprender.
As linguagens artísticas conduzem as crianças para a ampliação de sua sensibilidade e
capacidade de lidar com sons, ritmos, melodias, cores, formas gestos e falas, facilitando assim
a aprendizagem, através das atividades lúdicas que propiciem um ambiente que favoreça o
processo de aquisição da autonomia e de aprendizagem. Para tanto a musicalidade deve ser
valorizada socialmente em um processo dinâmico e criativo através das vivências cotidianas.
Assim, o estudo nos permitiu compreender que o lúdico é significativo para a criança
poder conhecer, compreender e construir seus conhecimentos; ser capaz de exercer sua
cidadania com autonomia e competência, obtendo assim, uma aprendizagem significativa.
Vimos a grande qualidade da Educação Infantil em possibilitar o contato com as diversas
experiências, principalmente a música.
O artigo trouxe a importância da musicalização na Educação Infantil e como a conduta
do professor é essencial em todo o processo de aprendizagem. Onde o conhecimento musical
possa fluir, onde as crianças possam olhar, apreciar, ouvir e cantar.
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A LITERATURA INFANTIL E SUA CONTRIBUIÇÃO AO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral enfatizar que a Literatura Infantil pode contribuir
bastante durante o processo de Alfabetização e Letramento, pois envolve a conversa, tão agradável
para a criança é primordial para lhe desenvolver o gosto pela leitura, deixando-a participativa e
descontraída, instigada a saber mais. Escutar, visualizar histórias e suas ilustrações, até as dos
quadrinhos repletos de humor, têm papel fundamental na formação da criança e no seu processo
de alfabetização, porque a emociona, instiga sua imaginação e aumenta sua vontade de aprender
a ler, para sozinha explorar o mundo da leitura e se divertir. Os objetivos específicos buscam
discutir: a importância da leitura e da literatura na escola com a contação de histórias na sala de
aula . . . .esenvolvimento da linguagem na criança; e esclarecer que a literatura infantil, além de
ajudá-la em seu processo de alfabetização e letramento, pode ainda torná-la uma leitora crítica,
dependendo das atividades diferenciadas que lhes são ofertadas. A pesquisa é bibliográfica.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Alfabetização; Letramento; Criança.
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INTRODUÇÃO

T

oda forma de literatura é muito importante e repleta de responsabilidade, já que
a literatura representa arte e contentamento. Por isso, a literatura infantil que é autêntica não precisa ser produzida somente com intenção pedagógica ou didática.
Ela deve ter magia, ser feita pela criança que habita em cada adulto, uma vez que todos eles
sabem o quanto é fantástico ser criança. Somente assim, ela incentivará o gosto pela leitura.
Toda criança tem uma imaginação e uma fantasia maravilhosas, mas depende muito
dos elementos que lhes são fornecidos para que estas expressões lhes sejam instigadas. A
literatura infantil, com seus contos de fadas, fábulas e poesias, por exemplo, é um desses
elementos.
Ela provoca na criança muitas emoções necessárias, como: medo, ira, tristeza, excitação,
bem-estar e muitos sentimentos de amor, fraternidade, felicidade, dentre outros. Ela envolve o
diálogo, a conversa, na qual a criança se sente parte do contexto, podendo participar e dar
sua opinião, dizer se gostou ou não, se concorda ou não, o que está faltando.
Assim, a literatura infantil cria um clima de envolvimento, de encantamento, que estimula
na criança o desejo de aprender a ler. Ela quer entrar nessa natureza mágica da literatura para
poder se deleitar sozinha, sem depender exclusivamente do adulto.
Falar sobre literatura infantil é gratificante, pois ela, ao proporcionar o prazer e as emoções à criança, age em seu inconsciente . . . .juda, cada uma em seu devido tempo, a resolver
seus naturais conflitos interiores. Isto a amadurecer e esta maturidade também a ajuda na
compreensão da complexidade do processo de alfabetização.
Facilita-lhe ainda assimilar certos valores básicos da conduta humana e do convívio
social. Por exemplo, quando uma criança ouve ou vê nos contos de fadas que as bruxas más
acabam sendo castigadas, aprende que não deve fazer o mal.
A questão é saber se o professor ou mesmo os pais, ao lerem para a criança,conseguem
narrar as histórias infantis de maneira que lhe transmitam confiança e motive sua atenção.
Será que eles sabem ler, respeitar as pausas, fazer suspense, permitir que a criança imagine
o máximo possível, se interesse e se entusiasme por completo, a cada página lida?
Pressupõe-se que somente um professor, um adulto assim, um narrador eficiente, consigam transmitir confiança e motivem a atenção da criança, criando um ambiente favorável e
agregando valor às rodas de histórias infantis.
Conforme o contexto, o objetivo geral deste artigo é enfatizar o quanto a Literatura Infantil acaba ajudando no processo de Alfabetização e Letramento. Nas rodas de histórias, na
escola, sempre há diálogos entre o professor . . . .urma, e isso é bastante agradável para a
criança, que por ser muito curiosa deseja saber mais sobre as histórias e sente vontade de
aprender a ler, para não depender mais do professor na escola e de seus pais em casa, para
se divertir, se emocionar, entrar no mundo da fantasia.
A revisão de literatura, com seus objetivos específicos, traz uma síntese sobre a importância da leitura e da literatura na escola e menciona a contação de histórias na sala de aula,
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procurando esclarecer que esta atividade também desenvolve a linguagem da criança e,além
de ajudá-la em seu processo de alfabetização e letramento, pode ainda torná-la uma leitora
crítica, dependendo das atividades diferenciadas oferecidas.
Para se atingir os objetivos supracitados e responder à questão acima, utilizou-se de
uma metodologia que envolveu uma pesquisa bibliográfica. Por meio da leitura de algumas
obras de determinados autores envolvidos com o tema, pôde-se discorrer sobre o assunto e
se chegar a um consenso, conforme evidenciam os itens a seguir.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA
LITERATURA NA ESCOLA
Conforme Bamberger (1988, p. 27)
[...]“É na escola que identificamos e formamos leitores [...]”. Isto é verdade, pois segundo Kirchof e Bonin (2016), na escola, a
literatura é indispensável à criança, porque é
ela que a faz compreender o que acontece
ao seu redor, assim como, interpretar as diferentes situações que acontecem ali, possibilitando-lhe decidir os caminhos que mais lhe
agradam.
Desse modo, a leitura pode ser interpretada como sendo um dos meios de se inserir
no mundo e de satisfazerem necessidades
pessoais. Mesmo assim, muitos professores e
pais, por falta de informação ou por ignorarem
seu real valor, acabam não dando, à literatura
. . . .eitura, a importância que elas têm.
Diante deste contexto, as autoras supracitadas, declaram que a prática educativa
com a literatura, no processo de alfabetização
e letramento, nas séries iniciais do ensino fundamental, “quase sempre se resume em textos repetitivos, cópias e exercícios dirigidos e
mecânicos, não dando espaço para reflexão
e compreensão sobre si e sobre o mundo”
(KIRCHOF e BONIN, 2016, p. 11).
Nesse caso, é bom refletir sobre isso,
pois ninguém pode se referir à leitura como
um ato mecânico sem a preocupação de buscar significados. Por isso, é necessário que
na escola o professor faça a mediação entre o
livro . . . .luno, pois somente assim, serão criadas situações nas quais o aluno será capaz
de realizar sua própria leitura, sendo crítico
com o que leu e concordando ou discordando
do que leu.
Daí a importância em propiciar a leitura
. . . .iteratura de modo a permitir ao aluno
criar e recriar o universo de possibilidades
que o texto literário oferece (KIRCHOFF, BONIN, 2016).

A escola só terá a oportunidade de estimular o gosto pela leitura das crianças, se
conseguir fazer com que o momento da criança com a leitura, com o livro, seja lúdico,
[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela
leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária,
não podendo ser ignorada, muito menos
desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar uma postura criativa
que estimule o desenvolvimento integral
da criança [...] A literatura tem sua importância no âmbito escolar devido ao fornecimento de condições que propiciam à
criança a formação. Essa literatura é um
fenômeno de criatividade, aprendizagem
e prazer, que representa o mundo . . . .ida
através das palavras. Sabe-se que a literatura é um processo de contínuo prazer,
que ajuda na formação de um ser pensante, autônomo, sensível e crítico que,
ao entrar nesse processo prazeroso, se
delicia com histórias e textos diversos,
contribuindo assim para a construção do
conhecimento e suscitando o imaginário.
Hoje, se percebe também que quando
bem utilizado no ambiente escolar, o livro
de literatura pode contribuir ainda para o
desenvolvimento pessoal, intelectual, conduzindo a criança ao mundo da escrita.
Dessa forma, a literatura infantil tem sua
importância na escola e torna-se indispensável por conter todos os aspectos aqui
levantados, sendo de grande valor por
proporcionar o desenvolvimento . . . .prendizagem da criança em sua amplitude
(ZILBERMAN, 2014, p. 17).

LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
NA SALA DE AULA
O texto literário possui vários significados, então, ele é polissêmico, já que sua leitura provoca no leitor, seja ele de qual faixa
etária for,
Reações diversas, que vão do prazer
emocional ao intelectual. Além de simplesmente fornecer informação sobre
diferentes temas - históricos, sociais,
existenciais e éticos, por exemplo-, eles
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também oferecem vários outros tipos de
satisfação ao leitor: adquirir conhecimentos variados, viver situações existenciais,
entrar em contato com novas ideias etc.
(FARIA, 2004, p. 12).

No que diz respeito a tudo o que é narrado, a literatura traz em seu discurso certo
domínio, pois envolve personagem, narrador,
tempo e espaço, gênero e, claro, a relação
estabelecida entre eles. Todos esses elementos estão presentes nos livros para crianças
e jovens.
Por isso, é imprescindível que o professor, como mediador da leitura, seja um animador e conheça bem esses elementos. Somente conhecendo-os o professor perceberá as
sutilezas e as várias formas de ler um livro de
histórias, por exemplo, conseguindo satisfazer
as expectativas e competências da criança,
além de tornar essa atividade de leitura em
sala de aula muito mais rica e agradável (FARIA, 2004).
Para Martins (1989) é importante para a
criança, especialmente aquela em fase de alfabetização, que sejam considerados os dois
níveis de leitura: o sensorial . . . .mocional. O
sensorial, ligado aos aspectos externos à leitura, envolve o tato, um papel e uma capa bonitos e resistentes e ilustrações interessantes;
. . . .mocional envolve as fantasias e emoções.
A autora acredita também serem relevantes os aspectos formais do texto literário,
ou seja, que o tratamento dado à temática
e às ideias dos autores, por exemplo, “não
se limite apenas às imposições da cultura
acadêmica, mas que valorize a literatura para
crianças e jovens”.
Isto é bem interessante, pois o professor
que considera cada um dos níveis de leitura
citados acima, enxerga seus alunos num processo constante de diálogo entre sensações,
emoções e ideias.
Colomer (2007) afirma que a escola,

muitas vezes, não se preocupa com a formação de leitores e estes são formados, sozinhos,com o passar dos anos; sendo que,
quando ainda crianças deveriam ser incentivados pelos professores a serem ouvintes assíduos dos livros infantis,e leitores de outras
obras, para assim formarem a base de sua
leitura literária.
Contudo,
Em se tratando de livros infantis, as histórias devem ser curtas para não ultrapassar os limites da capacidade de concentração da memória infantil e para não
exigir demais. As narrativas devem ser
privilegiadas já que trazem os seres fantásticos, servindo de modelos de conduta
de forma mais rápida, já que as histórias
são percebidas pelas crianças como uma
representação do mundo tal como ele é.
No entanto, no nosso mundo escolar, se
ensina muito mais a dar respostas objetivas do que desenvolver a subjetividade.
Portanto, é necessário que os professores dediquem tempo e programem atividades que auxiliem o interesse pessoal,
fazendo com que os alunos mergulhem
no universo dos livros. É importante que
o professor tenha a sensibilidade de conhecer quais são os gostos dos alunos,
por quais manifestações literárias eles
se interessam, para que assim possam
ajudá-los a ampliar progressivamente sua
capacidade de entendimento desde bem
pequenos (COLOMER, 2007, p.11).

O professor deve entender que o ouvinte de histórias infantis . . . .eitor infantil mudaram, pois estes acompanham o avanço da sociedade; ambos estão em contato direto com
uma grande presença de meios audiovisuais;
são contemporâneos, estando, como crianças, sujeitos ao conjunto do sistema literário e
visual da sociedade atual (COLOMER, 2007).
Conforme Colomer (2007), ao adentrar
na escola para contemplar a leitura vigente,
percebe-se que o que se lê e para que se lê
na sala de aula está longe de corresponder à
literatura . . . .eus possíveis benefícios. Nesse
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caso, uma das sugestões é que o professor,
além de ler com vontade, especialmente para
as crianças bem pequenas, dando ênfase às
paradas, ao tom de voz, ao suspense, oriente
a interpretação e não a faça.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO
DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
As crianças usam a linguagem em suas
brincadeiras a maior parte do tempo, quando
conversam sozinhas ou com seus brinquedos, por exemplo. Muitos não valorizam estes
atos e os subestimam, não acreditando que
eles possam atuar no desenvolvimento da linguagem. Mas, na verdade, eles a desenvolvem sim, melhorando em muito a habilidade
. . . .ompetência comunicacionais.
O brincar de “faz de conta” envolve
complexas interações linguísticas, proporcionando às crianças a oportunidade de começarem a usar experiências reais e imaginárias
para a linguagem . . . .prendizagem. O brincar
exploratório com a linguagem tende a ocorrer
em qualquer atividade, desde que as crianças
tenham a oportunidade de conversar entre si
e com um adulto cooperativo, que as escuta.
A contação de história proporciona isso.
Nesse momento, as crianças utilizam suas experiências anteriores a esta situação e revisam a linguagem e os conceitos formulados.
O brincar linguístico dirigido tende a ocorrer
quando as crianças têm a oportunidade de
conversar sobre as atividades e sobre aquilo
que elas entendem e aprendem a partir delas
(BROUGÈRE, 1995),
Os professores no primeiro momento da
contação de histórias acabam oferecendo
atividades de linguagem para promover
ainda mais o pensamento, ampliar o vocabulário e talvez começar a conversar com
as crianças sobre a linguagem. O segundo momento da contação de histórias engloba o brincar livre que incorpora aquilo
que foi previamente aprendido e, nesse
estágio, as próprias crianças podem sugerir o uso de novos materiais ou recur-

sos. Isso vai incorporar o enriquecimento,
a prática, a repetição . . . .evisão do que
foi aprendido através da linguagem, com
e sobre ela (BROUGÈRE, 1995, p. 83).

A LITERATURA INFANTIL NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Se o professor abordar para as crianças, que estão ainda em processo de alfabetização e letramento, uma literatura que lhes
traga somente questões de nosso tempo e
problemas universais, as crianças não se sentirão motivadas a ler.
Caso o professor acredite que não deva
mudar seu pensamento, pois entende ser a
fábula e os contos de fadas muito infantilizados, é aconselhável, então, que ele forme uma
biblioteca, pois além de aumentar a curiosidade . . . .nteresse da criança no tangente à
literatura, o mestre poderá ainda deixar na
biblioteca a literatura de sua preferência junto
à literatura de preferência das crianças, para
que elas decidam quais desejam explorar.
Colomer (2007) considera que o ensinar a ler . . . .iteratura são complexos, pois
além de promover uma inter-relação entre texto e leitor deverá produzir resultados e reflexões ao deparar-se com estas relações.
A autora discorre também sobre a relevância das crianças ouvirem histórias infantis
desde muito cedo e poderem discutir sobre
elas, opinando, pois isto, fatalmente, mais tarde, se revelará no letramento literário.
E este não só ajudará a criança a aprender a interpretar textos de Língua Portuguesa
e textos literários, mas a ajudará também a
se tornar um ser crítico, um leitor capaz de
distinguir seus próprios interesses e gostos.
Com isso, o professor que leu as histórias infantis para seus alunos, sentirá que
os ajudou em sua formação, facilitando-lhes
a enfrentar a diversidade social e cultural em
suas vidas. Afinal, “não se ensina literatura
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para que todos os cidadãos sejam escritores,
mas para que nenhum seja escravo” (COLOMER, 2007, p. 35).
De acordo com Tfouni (2000), desde
que nasce, a criança desenvolve-se na interação com as pessoas de seu convívio social,
tendo contato com suas crenças, seus valores e costumes. É assim, também, que ela
mantém a intimidade com a escrita, que nem
sempre é igual em todos os grupos sociais
existentes na sociedade.
Assim, há crianças que desde pequena
já têm a oportunidade de manusear livros,
revistas, jornais. E há crianças que não têm
esta oportunidade, pois em sua casa não
existem estas coisas. Uma ou outra criança,
ainda acaba “lendo” gibis e livrinhos infantis e
“escrevendo” bilhetes com seus pais. Outras,
jamais fazem isso, pois não possuem pais
letrados, não ocorrendo o hábito de leitura e
escrita na casa delas.
Para os casos em que a criança na sua
casa não tenha o prazer . . . .ábito de lidar
com a leitura . . . .scrita, é recomendado que
na escola ela aprenda que a leitura . . . .scrita
poderão fazer parte de sua vida de maneira
prazerosa. Basta, nesse caso, que o professor, como mediador, leia em voz alta algumas
histórias infantis.
Segundo Rojo et al. (1998), o processo de alfabetização e letramento da criança
depende muito do grau de letramento da sua
família, isto é, da maior ou menor presença,
no seu dia a dia, de práticas de leitura e escrita. Com base nessa premissa de Rojo et al
(1998), de que o grau de letramento da criança está na dependência de suas experiências
com os adultos de sua convivência familiar, é
importante refletir:
[...] que tais experiências serão construtivas se o adulto tiver prazer na leitura e na
escrita. Ou seja, parte-se do pressuposto
que só se pode ensinar aquilo que se faz
com prazer [...] . . . .rofessor mediador

precisa estar consciente disso. Também
deve-se considerar que as experiências
com a oralidade participam de maneira
decisiva nesse processo, uma vez que
determinam a forma como a criança se
constitui enquanto sujeito do discurso.
É também a partir dela que a escrita se
constitui enquanto processo de significação como tal, objeto de interesse pela
criança (ROJO et. al., 1998, p. 120).

Considerando essa colocação, enfatiza-se a importância na escola das rodas de histórias, pois os contos de fadas, por exemplo,
falam de carências, como no conto de João e
Maria, que carecem de comida e afetividade.
Isso é familiar para várias crianças na escola.
Tratam também da descoberta da própria identidade, o que é primordial para o desenvolvimento da criança; da rejeição pelo
diferente, como no caso do Patinho Feio. Isso
tudo ajuda bastante a criança na difícil caminhada de se conhecer de verdade. Assim, o
“imaginar é também reciclar idéias” (ABRAMOVICH, 1997, p. 40). Enfim, é de extrema
importância a literatura infantil, pois,
[...] a literatura é uma forma de se inteirar da verdade, afinal a literatura também
informa. Querer entender o processo de
como nascemos até quando morremos
faz parte natural da curiosidade da criança. Querer saber mais sobre si, sobre o
próximo, sobre seu corpo, sobre as mazelas da vida ou amores. A criança, dependendo do momento, da experiência, das
suas dúvidas, pode ter interesse por ler
sobre um infinito de assuntos. Nunca se
esquecendo de que estamos falando de
literatura e não de livros didáticos, e nem
em didatizar a literatura. Estamos falando
de literatura que tem uma linguagem fluida, que aborda um problema, ou vários,
não de modo óbvio, mas sim, discursivo
que levará a infinitos caminhos de aprendizagem (ABRAMOVICH, 1989, p. 58).

É preciso reverter a crise literária que
se instala na sociedade, dando significado
a todas as atividades propostas em sala de
aula: as de alfabetização e as que envolvem
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a obra literária. Isto facilitará a construção
de um conhecimento de natureza conceitual
(ABRAMOVICH, 1989).

ENTENDENDO O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Em sua origem, o termo letramento é
uma tradução para o português da palavra
literacy, que vem do latim littera (letra) e com
o sufixo cy denota estado de quem aprende
a ler . . . .screver.
Segundo Kleiman (2003, p. 39), letramento é um conjunto de práticas sociais que
usam a escrita, [...] “enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos” [...]
Desse modo, fica claro que nem todos os
adultos alfabetizados são letrados, devido ao
processo de alfabetização ser contínuo, inesgotável.
Contudo, os programas de alfabetização focam a ação de ensinar a aprender a ler
. . . .screver, sem que os alfabetizados incorporem práticas de leitura no dia a dia e sem
adquirirem competências para usar essas
habilidades nas diversas situações exigidas:
ler livros, jornais, revistas; escrever bilhetes,
cartas, declarações, formulários, bulas de remédio, contas de água, de luz e de telefone
etc. (BRITO, 2014).
Por outro lado, é possível o indivíduo
adulto ser analfabeto, porém letrado. É que
mesmo sem saber ler e escrever ele conhece
as funções da leitura e da escrita na sociedade.
A prova disto é ver uma pessoa analfabeta pegar o ônibus correto para se dirigir à
sua casa ou trabalho, por exemplo; vê-la interpretar manuais de instrução de acordo com
as figuras representadas; vender produtos,
comprar mercadorias ou alimentos, lidar com
dinheiro (pagando, recebendo e dando troco);
medicar corretamente indivíduos enfermos;
manipular celulares e identificar números de

outros celulares quando recebe chamadas
(FERREIRO, 2001).
Por isso, é possível dizer que uma
criança que ainda não frequentou a escola é
letrada, ou possui certo grau de letramento,
porque ela convive com outras pessoas que
sabem ler e escrever e as vê lendo para ela,
contando-lhe histórias e as deixando manusear os livros, jornais e revistas. É até comum
ver uma criança simular que está lendo e escrevendo, quando ela tenta copiar as letras
impressas, mesmo sem ser alfabetizada. Assim, uma pessoa alfabetizada é:
[...] aquele indivíduo que sabe ler e escrever, já o indivíduo letrado, indivíduo que
vive em estado de letramento, é não só
aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura . . . .scrita, pratica a leitura . . . .scrita, responde
adequadamente às demandas sociais de
leitura e de escrita [...] (SOARES, 2013,
p.40).

Por isso, nos dias de hoje, é necessário
não apenas saber ler e escrever, mas saber
fazer o uso dessas competências para as
exigências impostas pela sociedade em seu
cotidiano.
E, nesse caso, é dever da escola proporcionar às crianças, situações em que o
processo de alfabetização seja ampliado continuamente, e lhes facilitar o acesso a livros,
revistas, biblioteca, internet, etc., pois só assim as crianças serão alfabetizadas e também
letradas.
O ideal mesmo seria alfabetizar letrando, ou seja: “[...] ensinar a ler . . . .screver no
contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o indivíduo se tornasse
ao mesmo tempo alfabetizado e letrado [...]”
(SOARES, 2013, p. 51).
O professor deve se atentar às diferenças culturais e linguísticas, valorizando a
bagagem dos alunos, porque assim haverá
trocas de experiências entre os alunos . . . .ro31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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fessor, dando um significado maior para a
aula . . . .onstrução do conhecimento. Isto estimula o aluno a querer aprender, e [...] “esse
ensino dialógico torna o aluno crítico, pensante, reflexivo, um ser totalizante” [...] (FREIRE,
1999, p. 22).
Eis o porquê da alfabetização fazer sentido à criança. Ela representa um aprendizado
gradativo e que tem relação com o cotidiano,
já que o aprendizado que ocorre dentro da escola está relacionado com as suas vivências
fora da escola.
Daí a importância de o professor
. . . .scola respeitarem os saberes com que os
alunos, sobretudo os das classes populares,
chegam a ela. É que, de acordo com Freire
(1999, p. 16): [...] “são saberes socialmente
construídos na prática comunitária que devem
ser discutidos com os alunos, pois há razão
de ser de alguns desses saberes em relação
com o ensino dos conteúdos” [...].
De fato, o processo de ensino-aprendizagem, a partir de uma perspectiva de letramento, engloba as questões culturais, as
diversas situações comunicativas . . . .ecessidade de interação entre o conhecimento que
a criança traz . . . .onhecimento escolar que
ela adquire. É aí que a criança aprende a ler
o mundo (FREIRE, 1999).
Desse modo, entende-se que ler é mais
do que alfabetizar, mesmo porque, [...] “o letramento . . . .apacidade de entendimento que
o sujeito tem sobre o que vê, escuta e lê” [...]
(SOARES, 2013, p. 64).
Isto significa que a criança pode usar os
recursos da língua escrita em momentos de
fala, mesmo antes de ser alfabetizada. Enfatizando o que foi dito anteriormente, ou seja,
que a criança aprende naturalmente, a partir
do convívio, da mediação e da troca que tem
com os adultos, e da disponibilidade de poder manusear livros, revistas, cartazes, rótulos
de embalagens, etc.

Quando a criança vive em contextos
letrados, ela tem mais facilidade de compreensão de mundo, de entender as coisas ao
seu redor. Assim, define-se como letramento
[...] "o domínio sobre os signos linguísticos
escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma experiência social que o
precede” [...] (FREIRE, 1999, p. 107).

LITERATURA INFANTIL E FORMAÇÃO
DO LEITOR CRÍTICO
A literatura infantil é uma expressão de
sentimentos e palavras, que desenvolve o intelecto . . . .ersonalidade da criança, possibilitando-lhe maior capacidade crítica.
É por meio da literatura infantil, conforme já citado anteriormente, que a criança tem
sua imaginação ampliada, muitas respostas
e dúvidas desvendadas, ideias concebidas e
soluções de problemas encontradas.Assim,
a literatura infantil não é somente prazerosa
para a criança, mas muito útil, pois lhe traz
novidades, ajuda na construção da sua linguagem, oralidade, valores e sensibilidade,
imprescindíveis à sua formação pessoal.
Conforme Kirchof e Bonin (2016), o
gosto pela leitura se constrói através de um
longo processo, sendo fundamental para o
desenvolvimento de potencialidades; contudo, é preciso que haja atividades diversas e
diferenciadas para a formação do leitor crítico.
De acordo com Zilberman (2014, p.32):
“o uso do livro na escola nasce, pois, de um
lado, da relação que se estabelece com seu
leitor, convertendo-o num ser crítico perante
sua circunstância”.
Muitos estudos enfatizam, para o bom
desempenho da criança, a importância das
atividades literárias diferenciadas no contexto
educacional. Isso significa que para o professor utilizar a literatura infantil como recurso
pedagógico, ele deverá enriquecê-la e potencializá-la com intervenções de qualidade.
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Em outras palavras, se o professor deseja mesmo que a criança tome gosto pela
leitura, deve criar espaços com propostas e
atividades novas e atraentes, jamais impondo leituras às crianças e muito menos avaliando-as nesse sentido. Trata-se de reservar
espaços na escola e na sala de aula onde a
criança possa fazer a leitura de modo prazeroso, à vontade. A partir de uma contação de
história, existem várias atividades que podem
ser propostas para ajudar na compreensão
do texto e no desenvolvimento intelectual da
criança, como:
desenhar e/ou pintar os personagens e
contexto da história; falar sobre as partes
da história que as crianças mais gostaram; trocar experiências a partir da história contada; adivinhar o que vai acontecer
e/ou imaginar finais e situações diferentes; fazer origami; colar; usar massa de
modelar; usar bexiga; barbante; construir
objetos com sucata; elaborar textos; encenar uma peça teatral; utilizar papéis diversos; confeccionar novos materiais; trabalhar em grupo etc. Tudo isto, contribui,
sem dúvida alguma, para a formação de
um ser criativo, crítico, repleto de imaginação e provavelmente leitor (KIRCHOF;
BONIN, 2016, p. 39).

Sendo assim, deve o professor disponibilizar várias atividades criativas que agradem
as crianças, e depois escolher um livro ou
uma história que vá ao encontro das necessidades dessas crianças, adaptando o seu
vocabulário, despertando essas crianças para
o prazer e permitindo que elas se expressem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, de forma sucinta, discorreu-se sobre a importância da literatura infantil
para a criança. Assim, ouvir histórias, olhar as histórias ilustradas, sentir o humor nas histórias
e as poesias que muitas trazem, é tudo que a criança gosta e precisa para poder ir adquirindo
o prazer pela leitura e escrita.
De fato, não existe criança que não goste de literatura infantil. Toda criança ama ouvir
histórias e manipular os livros de histórias infantis, assim como encontrar uma biblioteca. E
como os livros infantis são escritos e desenhados, isso é sinal de que a criança aprecia muito
ler e escrever, mesmo sem saber.
Aqui, frisou-se que ao ouvir e ler historinhas, a criança passa a ter um caminho enorme,
praticamente infinito de descobertas e de compreensão de mundo. Se o primeiro contato de
uma criança com as histórias infantis, com um texto, é feito oralmente, então, ela deve ouvir
bastante histórias para ir se familiarizando com as letras, com as emoções que passa a sentir,
com as concordâncias verbais e nominais que houve, com a possibilidade de seu mundo ser
muito maior do que aquilo que ela pensa.
Todavia, este estudo também mencionou que o adulto, especialmente o professor, deve
ser um mediador, deve saber ler, ser afetivo e prender a atenção da criança, fazendo suspenses, provocando o humor, mudando o timbre de voz. Deve usar de todas as pontuações
necessárias, pois é assim que a criança irá se encantar, querer cada vez mais ouvir histórias
e, mesmo sem saber, aprender palavras novas e elementos ligados à sua cultura, costumes,
tradições.
É importante ainda que os pais, a família que a criança convive, também saiba de tudo
isso, para que em casa comecem a estimular a criança com histórias infantis, gibis, revistas,
jornais. Isto ajudará muito a criança no processo de alfabetização e letramento, pois ela deseja o mais rapidamente possível aprender a ler para “devorar” os livros que aprecia, os gibis.
Isso é muito bom, já que o processo de alfabetização e letramento é bastante complexo
e, apesar de variar demais de criança para criança, a criança que é estimulada a imaginar,
refletir, comparar, conversar, opinar e decidir, sempre estará um ponto à frente daquela que
não tem esta oportunidade.
Há tempos se comenta a respeito da importância da leitura na vida da criança e do
homem em geral. Nisso, enfatiza-se as causas e as consequências da falta de leitura numa
sociedade letrada, já que nesta a exigência é cada vez maior em relação ao desempenho
linguístico de todos.
Por isso, é riquíssimo o ato de ler e uma educação que valoriza a literatura infantil nas
escolas. Isto amplia a visão de mundo da criança, do adulto que ela será um dia. Enfim, o
professor que inicia uma criança no mundo da contação de histórias, está, ao mesmo tempo,
iniciando essa criança no processo de alfabetização e letramento, mesmo que de maneira
informal, pois passa a relacioná-la ao universo da língua oral e escrita,
com o qual ela já possui conhecimentos prévios. E, na medida em que
essa criança segue participando ativamente da contação de histórias,
ela aumenta sua atenção, seu raciocínio, sua imaginação, sua afetividade, sua criatividade, e constitui seus valores.
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REPRESENTAÇÕES DO PAN-AFRICANISMO EM LIVROS
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO MÉDIO

RESUMO: Este artigo analisou representações do panafricanismo em livros didáticos de História
destinados a alunos do Ensino Médio brasileiro. A raiz histórica do panafricanismo é determinada
pelo imperialismo europeu no continente africano a partir da segunda metade do século XIX.
Nesse processo, ocorreu uma resistência primária, em oposição à perda da soberania e dos
territórios pelos africanos. Após o enfraquecimento dessa primeira resistência, novos instrumentos
de luta foram forjados pelos povos da África, . . . .anafricanismo se insere em tal contexto. O
livro didático continua sendo um importante material de acesso aos conhecimentos na Educação
Básica. Desse modo, a análise dos conteúdos veiculados nas obras didáticas se justifica por
serem elas importantes fontes de informação para um público significativo. Em toda a conquista
europeia sobre a África, ocorreu uma resistência primária, em oposição à perda da soberania
e dos territórios pelos africanos. Após o enfraquecimento dessa primeira resistência, novos
instrumentos de luta foram forjados pelos povos da África, . . . .anafricanismo se insere em tal
contexto. A análise das obras didáticas constatou uma diversidade muito grande de abordagens,
que vão desde a omissão do conceito até sua análise detalhada. Considerando a importância
do panafricanismo como exemplo de resistência africana à dominação neocolonial, considerouse que esse achado pode indicar que a superação da visão eurocêntrica sobre a África ainda
não se completou nos livros didáticos. Entretanto, em função dos limites do estudo, que se
concentrou em um pequeno número de obras, sugeriu-se a realização de novas pesquisas, a fim
de averiguar, com uma amplitude maior de dados, o modo como os livros didáticos de História
tem representado não apenas o panafricanismo, mas todas as formas de resistência africana à
sua subjugação histórica.
Palavras-chave: História Panafricanismo; Educação; Livro Didático.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

310

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTRODUÇÃO

A

História, como disciplina escolar, tem sido mantida no currículo da Educação
Básica brasileira sob distintas formas de compreensão de sua importância na
formação dos indivíduos.

Se outrora ela foi vista como um instrumento a serviço dos objetivos da Pátria, mais
recentemente os conhecimentos históricos têm sido considerados uma importante ferramenta
para a formação de cidadãos críticos e capazes de transformar sua realidade.
Neste sentido, a construção da identidade representa um objetivo fundamental do ensino
atual da História e, em um país cuja história foi profundamente marcada por suas relações
com o continente africano.
Essa construção implica em valorizar o estudo da História da África de um modo mais
aprofundado do que aquele que sempre caracterizou os estudos sobre aquele continente.
Por isso, no ano de 2003, o Estado brasileiro publicou a Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003),
que passa a exigir a abordagem da “História da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira . . . .egro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do
Brasil” (art. 1º).
Se é verdade que o estudo do continente africano sempre esteve presente no currículo
escolar brasileiro, principalmente nas disciplinas História e Geografia, também é verdade que
a visão eurocêntrica do continente por muito tempo predominou nas abordagens de tal estudo,
o que exige uma profunda revisão da forma como conteúdos envolvendo a história da África
vêm sendo trabalhados nas escolas brasileiras.
Considerando essa realidade, este trabalho buscou compreender como um conteúdo
específico dos estudos históricos, o panafricanismo, tem sido apresentado em livros didáticos
de História destinados a alunos do Ensino Médio.
Foram selecionadas sete obras, com o objetivo de identificar possíveis permanências da
visão eurocêntrica nas representações daquele processo histórico. O livro didático continua
sendo um importante material de acesso aos conhecimentos na Educação Básica.
Atualmente, o Ministério da Educação desenvolve, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma ampla distribuição de livros didáticos para todas
as escolas brasileiras.
Desse modo, a análise dos conteúdos veiculados nas obras didáticas se justifica por
serem elas importantes fontes de informação para um público significativo: em 2019, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) atendeu a um universo de mais de 35
milhões de alunos, estudantes de mais de 140 mil escolas brasileiras.
No que se refere aos conteúdos relacionados à história africana, o estudo aqui proposto
se justifica por buscar compreender em que medida o viés eurocêntrico da abordagem da
África vem sendo superado nas obras didáticas.
Ao analisar como o panafricanismo tem sido apresentado em obras didáticas, o estudo
pode contribuir para dimensionar a valorização do protagonismo africano na História.
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CONTEXTO HISTÓRICO DO
PANAFRICANISMO
A raiz histórica do panafricanismo é determinada pelo imperialismo europeu no continente africano a partir da segunda metade do
século XIX. O imperialismo europeu tem sido
exaustivamente analisado, e coube a Lenin
defini-lo como uma nova etapa do capitalismo mundial, caracterizada pela formação dos
grandes conglomerados industriais, reunidos
sob a forma de monopólios (LENIN, 2011).
A associação dos capitais industriais
com o capital financeiro provocou uma situação na qual as empresas capitalistas ampliaram exponencialmente sua capacidade
produtiva, resultando daí a necessidade de
busca por novas fontes de matéria-prima e
novas áreas onde os capitais pudessem ser
investidos.
Além disso, segundo Chagastelles
(2008, p. 114),
Era necessário escoar parte da população
europeia para outras regiões: a Europa
lança seus excedentes populacionais por
todo o planeta, em um movimento migratório sem precedentes, formado especialmente por proletários que não encontram
na sua pátria condições de sobrevivência
(CHAGASTELLES, 2008, p. 114).

forme assinalaram Santos e Vivacqua (2016,
p. 117), “foi difundida de forma reiterada a
imagem de um enorme território sem fronteiras, na qual se enfatizava as histórias negativas e criava-se estereótipos que colocavam
os africanos em um nível inferior em relação
aos europeus”.
Assim, o imperialismo representou não
apenas o saque de recursos econômicos do
continente africano, como também a produção de imagens negativas sobre os povos
africanos, marcadas pela ideologia da superioridade racial.
A partir de tais imagens, a investida europeia sobre o continente africano era justificada, pelos colonizadores, pela suposta incapacidade dos negros de explorar os recursos
econômicos presentes no continente, o que
representaria um desperdício econômico a
não utilização das tecnologias criadas pelos
europeus.
Além disso, afirmava-se o caráter “primitivo” das religiões africanas, que deveriam
ser suplantadas pela ampla divulgação do
cristianismo no continente. A pretensa superioridade racial dos brancos, assentada no
mito da pureza racial, também foi utilizada
como justificativa para a incursão europeia
sobre a África.

Tal conjugação de problemas resultou
em uma corrida desenfreada pelo domínio
de áreas nos continentes africano e asiático.
Entre as consequências deste processo, está
a repartição do continente africano pelas potências europeias na Conferência de Berlim
(1884-1885).

Importante observar que tais imagens
construídas e amplamente divulgadas pelos
europeus ainda exercem, na atualidade, forte
influência sobre o modo como muitas pessoas concebem a África e os africanos, contribuindo para manter vivo o racismo histórico
(BARBOSA, 2008).

A partir da qual foram definidos os contornos pelos quais a África passaria a ser objeto das incursões dos europeus, sob a justificativa ideológica da expansão das conquistas
da civilização branca aos povos considerados
não civilizados (BARBOSA, 2008).

A RESISTÊNCIA AFRICANA

Em consequência desse processo, con-

Ranger (2010) observa que, em toda
a conquista europeia sobre a África, ocorreu
uma resistência primária, em oposição à perda da soberania e dos territórios pelos africanos.
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Após o enfraquecimento dessa primeira
resistência, novos instrumentos de luta foram
forjados pelos povos da África, . . . .anafricanismo se insere em tal contexto. Ignorar a
realidade desses movimentos de resistência
constitui também uma face do racismo histórico, já que sob tal ignorância se assenta a
imagem de um povo que teria aceitado passivamente a sua desumanização.
Segundo Santos e Vivacqua (2016) o
panafricanismo possui duas frentes: a primeira se refere “à luta pela reconquista da identidade e da personalidade africana, restabelecendo e potencializando as fontes culturais”
(p. 124).
A segunda, à tentativa de dotar o movimento negro “de um conteúdo político mais
sistematizado e alcançar a unidade dos estados independentes africanos”. Assim, embora
a unidade política da África não tenha sido alcançada, no campo cultural o panafricanismo
foi capaz de afirmar a identidade negra, em
oposição às representações negativas dos
povos do continente africano construídas pelos países imperialistas.
O componente político do panafricanismo acentuou-se com a Guerra Fria. Para
seus defensores, a constituição das nações
africanas poderia reforçar a tendência das
principais potências (Estados Unidos e União
Soviética) em colocar as nações sob sua influência e subalternidade, daí a importância
de se construir uma África única do ponto de
vista político.
Entretanto, de acordo com a análise de
Santos e Vivacqua (2016, p. 124), a África
“abarcava um amplo contingente de propostas políticas, econômicas, etc., e tal heterogeneidade dificulta uma possível solidariedade
ou integração diante do contexto externo”.
Do ponto de vista cultural, entretanto, o
panafricanismo “foi um sucesso ao proporcionar a construção de uma identidade negra,

com raízes africanas, mediante a produção artístico-cultural: música, escultura, pintura, literatura, com destaque para a produção literária
da corrente Negritude” (SANTOS; VIVACQUA,
2016, p. 135).
Sob o ponto de vista africano da História,
essa segunda perspectiva deve ser lembrada,
o que significa considerar que a dominação
europeia sobre os africanos não foi absoluta, e
que muitos traços das sociedades atuais foram
definidos por estes últimos povos.

O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA
Os livros didáticos têm sido analisados
a partir de distintos enfoques. Segundo Silva
(2012, p. 804):
Além de consagrado em nossa cultura
escolar, o livro didático tem assumido a
primazia entre os recursos didáticos utilizados na grande maioria das salas de
aula do Ensino Básico. Impulsionados
por inúmeras situações adversas, grande
parte dos professores brasileiros o transformaram no principal ou, até mesmo, o
único instrumento a auxiliar o trabalho nas
salas de aula (SILVA, 2012, p. 804).

A importância deste material é acentuada pelo fato de que, em muitos casos, o
livro didático constitui a principal fonte de informação dos próprios professores que, em
função das extensas jornadas de trabalho,
falta de recursos financeiros para adquirir outros materiais, entre outras circunstâncias, são
obrigados a apoiarem-se exclusivamente neste recurso para a preparação de suas aulas
(SILVA, 2012).
Segundo Matos (2012, p. 73):
Pensar o livro didático e sua produção é
ampliar as margens de reflexão sobre métodos e formas nas quais o ensino – em
nosso caso, de história – vem sendo efetivado no Brasil, e assim, construir espaço
para um ensino independente, consciente
e crítico (MATOS, 2012, p. 73).
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ticos, os de História se constituem em manuais. A tradição dos manuais vem da Grécia
Antiga e, no caso dos livros didáticos brasileiros, os primeiros livros eram utilizados nas
escolas sem alteração por décadas, além de
serem escritos por personalidades acadêmicas sem especialização nos assuntos sobre
os quais escreviam.
Somente a partir dos anos 1960 esse
quadro se altera, com a chegada, no mercado editorial, de muitos especialistas formados
nas faculdades criadas na década de 1930
(SILVA, 2012).
Atualmente, a produção dos livros didáticos é financiada pelo Estado brasileiro que,
através do Programa Nacional do Livro e do
Material Didático (PNLD), os distribui para todas as escolas públicas.
Para tanto, conta com alguns instrumentos visando controlar a qualidade deles:
a escolha dos títulos é feita pelos professores,
a partir de sua homologação pelo Ministério
da Educação que publica um guia contendo
todas as obras aprovadas por seus pareceristas.
No caso dos livros didáticos de História,
os principais critérios de sua aprovação pelo
PNLD têm sido: se foram concebidos segundo uma metodologia adequada ao público ao
qual se destina; se contribuem para o aprimoramento da ética e construção da cidadania
(BEZERRA, 2006).

PNLD, os livros atuais de História têm procurado realizar um exame mais acurado de seus
pressupostos teórico-metodológicos.
Entretanto, Germinari e Moura (2017),
que analisaram a estrutura epistemológica
dos conteúdos de livros didáticos de História
aprovados pelo PNLD de 2010, concluíram
que as atuais obras disponíveis ainda são
carentes de propostas de atividades que estimulem o protagonismo dos alunos.
O PANAFRICANISMO EM OBRAS DIDÁTICAS
Neste item, serão analisados sete livros
didáticos de História, direcionados ao Ensino
Médio, que foram homologados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e que, portanto, constam do Guia
do Livro Didático deste Programa (BRASIL,
2009; BRASIL, 2012).
A escolha adotou o critério de as obras
abordarem a época histórica na qual se insere
o fenômeno do panafricanismo. O material
selecionado está descrito no quadro abaixo:
Quadro: Livros Didáticos Analisados

Nº

ANO

AUTOR (ES)

1

2010

2

2010

Pellegrini, Marco
Adriana M.; Grinber
Campos, Fl

3

2010

Claro, Reg
Figueira, Diva

Em função do controle exercido pelo
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4
5

6

2010
2013

Braick, Patrícia R;
Mota, Myriam B.
Vainfas, Ronaldo; Faria,
Sheila C.; Ferreira, Jorge; Santos,
Georgina

História: das cavernas
ao terceiro milênio
História: o mundo por um
fio: do século XX ao XXI

2013

Azevedo, Gislaine C.; SeriaHistória em movimento:
copi, Reinaldo
do século XIX aos dias de hoje
7
2013
Boulos Jr., Alfredo
História: sociedade e
cidadania
Em consonância com os objetivos elencados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (BRASIL, 2000), as obras se inscrevem no esforço de tornar os estudos históricos, na Educação Básica, instrumentos de “tradução do conhecimento das Ciências Humanas em consciências críticas e criativas, capazes de gerar respostas adequadas a problemas
atuais . . . .ituação nova”.
Assim, a resistência africana à dominação imperialista representa, para todas as obras,
tema de importância central, já que a partir do estudo deste fenômeno histórico é possível
observar os seres humanos construindo sua própria História.
Apesar disso, o conceito de panafricanismo não aparece em todas as obras, embora todas elas estejam abordando o período no
qual o fenômeno ocorre. A manutenção dos
livros que não incluem o conceito entre os
selecionados, entretanto, foi feita para ilustrar
um fato que pode representar a inexistência
de um consenso quanto a sua importância.
Assim, as obras 3, . . . . (ver quadro) não utilizam o conceito de panafricanismo.
Isto não significa, contudo, que em tais
obras esteja ausente a análise da resistência
africana ao imperialismo. Braick e Mota (2010)
reservam uma seção na qual são abordados
os casos da África do Sul, destacando o papel do Congresso Nacional Africano (CNA)
na luta contra o apartheid; de Angola, com
destaque para o papel do Movimento Popular
de Libertação de Angola (MPLA) ao domínio
português.
Observa-se, desse modo, que a resistência africana na referida obra é particularizada em dois casos que, embora significativos,
não abarcam todo o fenômeno do panafricanismo. Do mesmo modo, Azevedo e Seriacopi

(2013) abordam os movimentos nacionalistas
na África, dividindo-os em duas vertentes: a
via pacífica . . . .ia armada.
O papel do CNA, na África do Sul, na resistência ao apartheid, também é interpretado
como exemplo de rebeldia africana. Tem-se
aqui, portanto, mais um caso de abordar a
resistência africana a partir de situações específicas.
Figueira (2010), do mesmo modo, ao
abordar o processo de descolonização africana, apresenta os casos da Argélia, onde
se formou um importante foco de resistência a partir da Frente de Libertação Nacional
(FLN), e da África do Sul, no qual a figura de
Nelson Mandela foi destacada como liderança no processo de resistência à dominação
imperialista.
Nos livros didáticos acima analisados
a análise da resistência africana ao imperialismo europeu prescinde do conceito de panafricanismo.
A não menção desse conceito em tais
obras se aproxima do achado de Oliva (2009,
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p. 21), que analisou a presença do tema “resistência africana” em dez livros de Ensino
Fundamental, chegando à seguinte conclusão:
Um primeiro aspecto observado foi de ordem quantitativa. Ou seja, identificamos
os manuais que focaram ou não a questão. Os resultados obtidos não foram tão
negativos, apesar de serem ainda insuficientes. Dos dez manuais, quatro citavam
ou tratavam o assunto. Alguns o fizeram
de forma bastante superficial, outros procuraram destacar algumas de suas faces
diversificadas, demonstrando estar em
sintonia com a historiografia recente produzida sobre a temática. Porém, a maioria
apresentava informações e abordagens
pouco consistentes, além de um reduzido espaço para tratamento (OLIVA, 2009,
p. 21).

O panafricanismo, contudo, representa um importante aspecto da luta dos africanos contra a dominação colonial. Conforme
observou Silvério (2013), o neocolonialismo
teve como efeito o surgimento de uma identidade africana, a qual esteve na base da luta
pela unidade dos povos do continente como
instrumento de resistência à dominação europeia.
Nas obras analisadas, nas quais aparece o conceito de panafricanismo (1, 2, . . . .),
tal conceito aparece definido conforme a seguir:
Boulos Jr. (2013) apresenta o conceito
em seção intitulada “Pan-africanismo, negritude e panarabismo” (p. 153), na qual enumera duas singularidades ao fenômeno: o fato
de conferir voz ao negro . . . .epresentação
da África como uma pátria livre de fronteiras,
apta a receber seus filhos da Diáspora. Além
disso, o autor afirma que, a partir do panafricanismo, surgem movimentos apoiados na
ideia de que todos os africanos possuem uma
ancestralidade comum.
Observa-se assim a preocupação do

autor em analisar não apenas movimentos
particulares de resistência africana ao imperialismo europeu, mas de identificar a existência de um movimento mais abrangente, que
buscou unir os diversos povos africanos em
uma mesma luta.
Para Campos e Claro (2010), o panafricanismo representa um conjunto de ideias
oriundo de conferências e atividades literárias
que estreitaram os contatos entre os negros
da Diáspora e os negros da África, surgindo,
daí, uma identidade étnico-cultural. Assim,
para além dos movimentos específicos de
resistência africana à dominação europeia, o
panafricanismo buscou criar um movimento
multinacional de resistência.
Vainfas et al. (2013) abordaram o conceito de maneira mais extensa, identificando
sua relação com uma nova interpretação para
o conceito de raça: enquanto os europeus
utilizavam a noção para afirmar sua pretensa
superioridade sobre outros povos, os africanos o tomaram para afirmar sua identidade.
Os autores mencionam também os
princípios do panafricanismo: unidade, justiça, igualdade, solidariedade, direito de autodeterminação dos africanos na luta contra a
dominação colonial.
Vainfas et al. (2013) fazem ainda uma
apresentação da evolução do movimento panafricano, desde sua origem nas elites negras
que frequentavam universidades na Europa e
Estados Unidos, passando pelos movimentos
nas décadas de 1920 e 1930 na França em
prol da união africana e pela sua redefinição
nos movimentos de independência dos anos
1950 e 1960.
Além disso, os autores mencionam importantes lideranças do panafricanismo: Alexander Crummell, Edward W. Blyden, Marcus
Garvey, Aimé Césaire, Senghor, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah.
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perialistas”, Pellegrini, Dias e Grinberg (2010)
apresentam o conceito de panafricanismo
como um movimento surgido entre intelectuais negros norte-americanos e antilhanos, que
depois se espalhou e foi difundido na África.
De acordo com os autores, “os panafricanistas defendiam a autonomia e unidade
do continente africano, difundindo suas ideias
principalmente por meio da literatura, de conferências e congressos” (p. 165).

colonialismo. Tal fato pode ser constatado na
atualidade a partir dos diversos movimentos
que buscam afirmar a negritude e reconhecer a contribuição dos povos africanos para
a História geral da humanidade, valorizando
não apenas suas manifestações culturais,
mas também as de caráter político e social.

Observa-se, desse modo, uma considerável variação dada ao fenômeno do panafricanismo nos livros didáticos consultados,
que vai desde sua omissão até uma análise
relativamente detalhada de seu desenvolvimento. Entre as obras que o abordaram, há
a preocupação em defini-lo como um movimento cultural. Apenas em uma delas houve
uma preocupação mais firme em sublinhar
seu aspecto político.
Retomando a importância do panafricanismo em afirmar uma identidade negra, em
oposição às imagens negativas dos africanos
produzidas pelas elites europeias, é possível
afirmar, a partir da análise realizada, que o
estudo do fenômeno não tem recebido a importância devida, em um contexto no qual se
busca a superação da visão eurocêntrica da
história africana. Conforme assinalou Silvério
(2013, p. 565):
A multiplicação das organizações e das
conferências no seio da diáspora africana
incrementou os meios de comunicação
entre as populações africanas, contribuiu
para inspirar-lhes o orgulho em respeito
às suas origens . . . .ontade de agir, encorajou grande número de projetos de pesquisa e publicações, colocando assim, à
disposição dessas populações, conhecimentos mais extensos e aprofundados
(SILVÉRIO, 2013, p. 565).

Além disso, o panafricanismo, se não
foi capaz de promover a unidade política da
África, contribuiu para o reconhecimento da
necessidade de libertação do continente do
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar, em sete obras didáticas para o Ensino Médio, o conceito de panafricanismo, este estudo constatou uma diversidade muito grande de abordagens, que vão desde a
omissão do conceito até sua análise detalhada.
Considerando a importância do panafricanismo como exemplo de resistência africana
à dominação neocolonial, esse achado pode indicar que a superação da visão eurocêntrica
sobre a África ainda não se completou nos livros didáticos.
Entretanto, em função dos limites deste estudo, que se concentrou em um pequeno número de obras, novas pesquisas deverão ser realizadas a fim de averiguar, com uma amplitude
maior de dados, o modo como os livros didáticos de História tem representado não apenas
o panafricanismo, mas todas as formas de resistência africana à sua subjugação histórica.
Reforça-se, aqui, a necessidade de um maior conhecimento da história africana como
forma de superação do eurocentrismo e do racismo dele decorrente, com vistas à consecução
dos objetivos expressos na legislação educacional brasileira.
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AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO NEGRA
RESUMO: O presente artigo pretende, através da revisão de bibliografias já publicadas sobre o
tema, apresentar um breve panorama da escravidão no Brasil. Neste panorama será explicitado
como se deu a chegada do negro no Brasil até a assinatura da Lei Áurea e como não se fez nada
para dar ao negro liberto a oportunidade de viver como tal. A situação pós abolicionista também
é abordada explicitando como o negro foi negligenciado e ainda . . . .elo Estado. É exatamente
a partir daí que falaremos sobre as ações afirmativas. O que são, como surgiram e seu impacto
nos países onde elas já acontecem. Usaremos os Estados Unidos como exemplo de um país
onde algumas ações afirmativas já foram implantadas. O problema lá ainda não foi resolvido,
mas algumas dessas ações são aplicadas com sucesso. Logo após falaremos sobre as ações
afirmativas no âmbito brasileiro através do tempo. O que já foi proposto, o que virou lei, como é sua
aplicabilidade e, principalmente, a importância dessas ações para a população negra no Brasil.
Palavras-chave: África; Ações Afirmativas; Racismo; Diversidade; População Negra.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

321

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTRODUÇÃO

P

ensando na evolução ética da sociedade, princípios como igualdade e equidade
evoluem no sentido de buscar a plena dignidade humana, mas com o negro, isso
não aconteceu. Neste sentido, as ações afirmativas surgem como um dos instrumentos para a justiça social e se encaixam na luta universal dos povos para a redução das
desigualdades raciais.
Quando falamos de Brasil, vemos que os Direitos Humanos da população negra são
sistematicamente desrespeitados. O combate não efetivo da desigualdade social, que atinge
principalmente os negros é uma flagrante violação da dignidade humana e contraria a justiça
social almejada pela Constituição. Segundo Paixão e Carvano (2008):
É um fato que a pobreza no Brasil tem cor: negra. Tal afirmação não pode ocultar a existência de
um amplo contingente de pessoas pobres e extremamente pobres que não são negras. Todavia, a
maioria dos negros não é negra porque é pobre, mas, sim, é pobre (ou mais pobre), justamente por
ser negra. Assim, sem deixar de reconhecer os pobres de diferentes cores ou raças e as pessoas
negras de maior poder aquisitivo, o fato é que os motivos de sua existência não são exatamente
os mesmos. No caso dos negros, a principal causa da pobreza vem a ser a persistência do preconceito da discriminação racial e do racismo. Tais mazelas, certamente, se associam à discriminação social, que, entretanto, não as esgota e nem as resume (PAIXÃO; CARVANO, 2008, p.18).

Uma das propostas que surgiram como resposta ao problema foram as políticas de
ação afirmativa, também designadas política de cotas, reserva de vagas, ação compensatória,
que veiculam temas e experiência relativamente novos no debate e agenda pública brasileira.
Entendemos que, antes de assumir uma posição favorável ou contrária a essas políticas, seria importante conhecer e entender melhor o que são, sua história . . . .ireção assumida por
algumas das polêmicas que têm suscitado. Uma breve introdução e revisão sobre o assunto,
longe da pretensão de esgotá-lo, . . . .roposta deste artigo.
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BREVE HISTÓRICO DA ESCRAVIDÃO NO
BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
No Brasil, a escravidão teve início com
a produção de açúcar na primeira metade do
século XVI. Os portugueses traziam os negros
africanos de suas colônias na África para utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos
de açúcar do Nordeste.
Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem
mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais
fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões de navios negreiros. Amontoados, em condições desumanas,
muitos morriam antes de chegar ao Brasil,
sendo que os corpos eram lançados ao mar.
Nas fazendas de açúcar ou nas minas
de ouro (a partir do século XVIII), os escravos
eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito ( sol a sol), recebendo apenas
trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca
higiene) acorrentadas para evitar fugas.
Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais
comum no Brasil Colônia. O panorama geral
da escravidão no Brasil, recomposto por vários historiadores, mostra que o regime escravista não foi menos violento do que em outros
países. Ao contrário, podemos perceber uma
violência cotidiana, multiforme e naturalizada,
que nos dá pistas para o entendimento do
racismo brasileiro atual.
O negro também reagiu à escravidão,
buscando uma vida digna. Foram comuns
as revoltas nas fazendas em que grupos de
escravos fugiam, formando nas florestas os
famosos quilombos.
Estas eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liber-

dade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos
quilombos, podiam praticar sua cultura, falar
sua língua e exercer seus rituais religiosos.
O mais famoso foi o Quilombo de Palmares,
comandado por Zumbi.
A esperada cidadania após a abolição
não aconteceu e, até hoje, é uma luta constante em uma sociedade em que a desigualdade
racial é arraigada e as tentativas de apagar a
memória da barbárie contra os escravos são
permanentes, quer pela eliminação de documentos, quer pela disseminação do mito da
democracia racial.
No Século do Ouro (XVIII) alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após
adquirirem a carta de alforria. Juntando alguns
"trocados" durante toda a vida, conseguiram
tornar-se livres. Porém, as poucas oportunidades . . . .reconceito da sociedade acabavam
fechando as portas para estas pessoas.
Pouco depois da Lei Áurea, e já na
vigência do regime republicano, mais exatamente em 14 de dezembro de 1890, Ruy
Barbosa, Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios da Fazenda e Presidente do Tribunal do Tesouro Nacional, queimou documentos oficiais que eram prova da escravidão,
sob a justificativa de apagar da história do
Brasil um período vergonhoso (ver Costa,
1996). No mesmo ano, o Hino à República
diz: “Nós nem cremos que escravos outrora/
tenha havido em tão nobre país”. A este respeito, Costa (1996) afirma:
[...] o Estado apropria-se da História, controla e manipula o entendimento do processo histórico, confunde a noção de
temporalidade e impinge o esquecimento.
Garante, assim, a continuidade do mesmo
sistema sob nova e atual roupagem: sem
escravos e, logo depois, sem rei. Para dominar, há que se tornar senhor da memória
e do esquecimento (COSTA, 1996,p. 84).

Apesar de abolir a escravidão, o governo
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brasileiro não criou nenhum mecanismo que
garantia a integração do negro na sociedade
brasileira. Assim, essa parte da população foi
colocada às margens e, sem oportunidades,
não teve chances de ascender socialmente, o
que provocou os altos níveis de desigualdade
que caracterizam a sociedade brasileira. Conforme pontua Fausto (2013):

das tradições de ascendências africanas), a
discriminação racial (segregação conceitual,
física e geográfica) . . . .acismo (fluxo ascendente da linha de mortalidade da população
negra) consolidaram-se no imaginário social,
e fundaram os obstáculos materiais à mobilidade vertical (ascensão) e horizontal (direito
de ir e vir) de negras e negros na sociedade.

[. . .] a abolição da escravatura não eliminou o problema do negro. A opção pelo
trabalhador imigrante, nas áreas regionais
mais dinâmicas da economia, e as escassas oportunidades abertas ao ex-escravo,
em outras áreas, resultaram em uma profunda desigualdade social da população
negra. Fruto em parte do preconceito, essa
desigualdade acabou por reforçar o próprio preconceito contra o negro. Sobretudo
nas regiões de forte imigração, ele foi considerado um ser inferior, perigoso, vadio e
propenso ao crime; mas útil quando subserviente (FAUSTO, 2013. p.169).

Os dispositivos de coerção (violência física) e persuasão (organização das narrativas
de supremacia racial que sustentam o estado
nacional) espelham, no cotidiano dessa população, os sinais dos sofrimentos corporais
e psíquicos, de um país que mantém os dois
pés fincados na “instituição da escravidão”;
a última a ser abolida no ocidente.

Mudaram as aparências, mas a essência das relações sociais não mudou. A atitude
do Estado para a situação do negro “liberto”
sempre foi omissa: a miséria material, a discriminação . . . .umilhação vividas pelos afrodescendentes são reduzidas à culpa deles
mesmos, por meio de uma manobra ideológica que transforma o que é da esfera das
relações de poder em algo natural, inerente
à raça.
A ideologia republicana pedia um projeto de nação que, por sua vez, requer que
se pensasse o homem brasileiro. Coube aos
cientistas da época fazer esta reflexão. A
população afrodescendente (preta e parda)
sobrevive no mesmo ambiente abrasivo de
violências articuladas e interseccionais (étnico-racial, classe e gênero) que marcaram
suas condições sociais no período de transição racial e demográfica, entre os anos de
1870 e 1930, anos críticos para a população
negra no país, quando a “eugenia . . . .ureza
racial” tornaram-se “política de estado”.
O preconceito (formas de menor valia

Os 388 anos de trabalho escravo gravaram as relações econômicas, culturais, políticas e sociais que, mesmo depois de 130
anos de abolido, congelam a população descendente de africanos na base da pirâmide
social, lócus e logos da clonagem ampliada
das desigualdades sociais, com profundas
assimetrias entre “privilegiados” e “desprivilegiados destituídos de direitos”, equação
perversa cujo resultado . . . .esumanização da
ascendência e descendência africanas.
Apesar do discurso que nega ou ameniza a presença do preconceito e da discriminação racial no país, não é difícil ver manifestações de racismo no dia-a-dia da vida social
brasileira. Ora ele é escancarado, como nos
massacres frequentes, ora é silencioso, como
no olhar policial que põe constantemente os
negros sob suspeita.
Pesquisa recente concluiu que há diferença de tratamento, por parte da justiça, de
brancos e negros. Estes são tratados com
mais severidade, desde a instância policial até
o tribunal, como se a criminalidade . . . .ossibilidade de “perturbar a ordem social” lhes
fosse inerente. Estes trabalhos dados e indicadores sinalizam que a história da presença negra no país é pontuada pelo genocídio
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(destruição física), etnocídio (destruição cultural) e epistemicídio (destruição civilizatória),
como projetaram os arquitetos do “racismo
científico”, construtores do estado nacional.
Esse objetivo estratégico foi expresso
em artigo apresentado pelo médico João Batista de Lacerda (1846-1915), da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, no Congresso
Universal de Raças, realizado em Londres entre os dias 26 e 29 de julho, quando o “pensador” expôs a meta de eliminar a presença física e cultural negra no espaço de cem
anos, assim, o país estaria livre “da mancha
negra”, em 2011.
Naturalizou-se no Brasil a “desumanização” dos descendentes de africanos, em
todos os níveis e dimensões sociais e estabeleceu-se o lugar dos afrodescendentes na
sociedade: na periferia das periferias reais e
imaginárias. Ademais, foi ensinado na escola
que a abolição da escravidão era resultado
da complacência da Princesa Isabel.
Antes desta questão, cabe ressaltar que
o período escravista estava circunscrito num
movimento onde os africanos e afro-brasileiros travaram duras lutas contra os colonizadores durante os quase quatro séculos de escravidão, e que a resistência africana aconteceu
de diversas maneiras – contrário disso, nem
seria necessário o uso de grilhões e açoites
pelos colonizadores.
Sobre a Princesa Isabel, é preciso apontar que ela era parte de um complexo sistema
de dominação, portanto a exclusiva vontade
individual teria pouca influência.
Nesse sentido, a assinatura da Lei Áurea aconteceu como decorrência de um conjunto de fatores: pressões da Inglaterra, ávida
em conquistar mercado consumidor; movimentos abolicionistas, pressionando para a
eliminação do trabalho escravo; rebeliões de
escravos incendiando e fugindo das fazendas, ocorrência de suicídios, formação de

quilombos, compra de alforrias, entre outras
situações.
Importante sublinhar que quando a abolição aconteceu, inúmeros escravos já eram
livres, ou seja, mais cedo ou mais tarde, a
instituição escravista teria desmoronado.

AÇÕES AFIRMATIVAS: O QUE SÃO E
QUAIS SEUS OBJETIVOS?
Conforme a Constituição Federal do
Brasil, a Ordem Econômica deve guiar-se
pelos ditames da justiça social (artigo 170)
. . . .rdem Social tem como objetivo a justiça
social (artigo 193). Verifica-se por essas diretrizes, a preocupação do constituinte com a
realização da justiça social no Brasil. Para tal,
políticas são necessárias e vários instrumentos podem servir para tal finalidade.
Como é objetivo da justiça social a diminuição das desigualdades sociais e econômicas, sob o primado da dignidade da pessoa
humana, para sua efetivação torna-se necessário identificar os grupos vulneráveis na sociedade, vítimas da desigualdade e injustiça
social, e pensar políticas que promovam mais
igualdade e equidade.
As ações afirmativas constituem-se nessas políticas . . . .opulação negra constitui-se
num grupo vulnerável. Entende-se por ações
afirmativas o conjunto de medidas especiais
voltadas a grupos discriminados e vitimados
pela exclusão social ocorridos no passado ou
no presente.
O objetivo das ações afirmativas é eliminar as desigualdades e segregações, de
forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade,
ou seja, busca-se uma composição diversificada onde não haja o predomínio de raças,
etnias, religiões, gênero, etc.
Por meio de políticas que propiciem
uma maior participação destes grupos discriminados na educação, na saúde, no emprego,
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na aquisição de bens materiais, em redes de
proteção social e de reconhecimento cultural.
As ações afirmativas são preventivas e reparadoras no sentido de favorecer indivíduos que
historicamente são discriminados.
As políticas anti-discriminatórias são
apenas formas de reprimir os discriminadores ou de conscientizar aqueles que possam
vir a discriminar. As chamadas políticas de
ação afirmativa são muito recentes na história
da ideologia anti-racista. Nos países onde já
foram implantadas (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova
Zelândia e Malásia, entre outros).
Elas visam oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação de vítimas do racismo
e de outras formas de discriminação. Daí as
terminologias de “equal opportunity policies”,
ação afirmativa, ação positiva, discriminação
positiva ou políticas compensatórias.
Nos Estados Unidos, onde foram aplicadas desde a década de 1960, elas pretendem
oferecer aos afro-americanos as chances de
participar da dinâmica da mobilidade social
crescente. Os norte-americanos viviam um
momento de reivindicações democráticas
internas, expressas principalmente no movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de oportunidades a todos.
No período, começam a ser eliminadas
as leis segregacionistas vigentes no país,
. . . .ovimento negro surge como uma das
principais forças atuantes, com lideranças de
projeção nacional, apoiado por liberais e progressistas brancos, unidos numa ampla defesa de direitos.
É nesse contexto que se desenvolve a
ideia de uma ação afirmativa, exigindo que o
Estado, para além de garantir leis anti-segregacionistas, viesse também a assumir uma

postura ativa para a melhoria das condições
da população negra.
Por exemplo: os empregadores foram
obrigados a mudar suas práticas, planificando medidas de contratação, formação e promoção nas empresas visando a inclusão dos
afro-americanos; as universidades foram obrigadas a implantar políticas de cotas e outras
medidas favoráveis à população negra; as
mídias e órgãos publicitários foram obrigados a reservar em seus programas uma certa
percentagem para a participação de negros.
No mesmo momento, programas de aprendizado de tomada de consciência racial foram
desenvolvidos a fim de levar à reflexão os
americanos brancos no que diz respeito ao
combate ao racismo (MUNANGA, 1996, p.
79-94).
Os Estados Unidos completam quase
quarenta anos de experiências, o que oferece boa oportunidade para uma análise de
longo prazo do desenvolvimento e impacto
dessa política. Mas a ação afirmativa não ficou restrita aos Estados Unidos. Experiências
semelhantes ocorreram em vários países da
Europa Ocidental, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina,
Cuba, dentre outros.
Na Europa, as primeiras orientações
nessa direção foram elaboradas em 1976,
utilizando-se frequentemente a expressão
ação ou discriminação positiva. Em 1982, a
discriminação positiva foi inserida no primeiro Programa de Ação para a Igualdade de
Oportunidades da Comunidade Econômica
Europeia (Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 1995, Estudos Feministas, 1996).
Nesses diferentes contextos, a ação afirmativa assumiu formas como: ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou uma estratégia
mista; programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir de decisões
jurídicas ou agências de fomento e regulação.
Seu público-alvo variou de acordo com as si31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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tuações existentes e abrangeu grupos como
minorias étnicas, raciais, e mulheres.

o conceito de ação afirmativa de outros conceitos, como reparação e redistribuição,

As principais áreas contempladas são
o mercado de trabalho, com a contratação,
qualificação e promoção de funcionários; o
sistema educacional, especialmente o ensino superior; . . . .epresentação política. Além
desses aspectos, a ação afirmativa também
envolveu práticas que assumiram desenhos
diferentes.

O primeiro, necessariamente, inclui como
beneficiários de seus programas todos
os membros do grupo prejudicado. O
segundo, por sua vez, pressupõe como
critério suficiente (ou mesmo exclusivo) a
carência econômica ou socioeconômica
dos membros do grupo em questão, independentemente dos motivos dessa carência. A ação afirmativa diferenciar-se-ia,
no primeiro caso, porque [...] em programas de ação afirmativa, o pertencimento
a um determinado grupo não é suficiente
para que alguém seja beneficiado; outros
critérios iniciais de mérito devem ser satisfeitos para que alguém seja qualificado
para empregos ou posições [...] Já em
relação à redistribuição, ela distingue-se
por configurar-se em medida de justiça,
a qual constitui-se em argumento legal
para seu pleito, tal como a jurisprudência
norte-americana a consagrou (CONTINS,
SANT´ANA, 1996, p.210)

O mais conhecido . . . .istema de cotas, que consiste em estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado
em área específica por grupo(s) definido(s),
o que pode ocorrer de maneira proporcional
ou não, e de forma mais ou menos flexível.
Existem ainda as taxas e metas, que seriam
basicamente um parâmetro estabelecido para
a mensuração de progressos obtidos em relação aos objetivos propostos, e os cronogramas, como etapas a serem observadas em
um planejamento a médio prazo.
Barbara Bergmann (1996) diz que:
Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos
tipos de pessoas aquelas pertencentes a
grupos que tenham sido subordinados ou
excluídos em determinados empregos ou
escolas. É uma companhia de seguros
tomando decisões para romper com sua
tradição de promover a posições executivas unicamente de homens brancos.
. . . .omissão de admissão da Universidade da Califórnia em Berkeley buscando
elevar o número de negros nas classes
iniciais [...]. Ações Afirmativas podem ser
um programa formal e escrito, um plano
envolvendo 200 Cadernos de Pesquisa,
n. 117, novembro/ 2002 múltiplas partes
e com funcionários dele encarregados, ou
pode ser a atividade de um empresário
que consultou sua consciência e decidiu
fazer as coisas de uma maneira diferente
(BERGMANN, 1996, p. 7).

William L. Taylor, participante da Conferência de Bellagio, esforça-se por diferenciar

Já a ação afirmativa teria:
como função específica a promoção de
oportunidades iguais para pessoas vitimadas por discriminação. Seu objetivo é,
portanto, o de fazer com que os beneficiados possam vir a competir efetivamente
por serviços educacionais e por posições
no mercado de trabalho(CONTINS, SANT´ANA, 1996, p.210).

O fundamento principal das políticas étnico-racial é dar um novo significado à noção
de justiça social. Como podemos perceber
no artigo três da Constituição Federal inciso
III: erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais:
No inciso quatro: promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, cor, idade
e quaisquer outra forma de discriminação.
A primeira discussão em torno do que
hoje chamamos de ações afirmativas no Brasil, data de 1968 quando técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego e do tribunal Superior do trabalho manifestaram-se favoráveis
à criação de uma lei que obrigasse as em31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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presas privadas a manter uma percentagem
mínima de empregados de cor (20%, 15%
ou 10%, de acordo com o ramo de atividade
. . . .emanda), como única solução para o problema da discriminação racial no mercado de
trabalho (Santos, 1999, p. 222). Entretanto, a
referida lei não foi aprovada.

mobiliza-se para denunciar o “mito” da democracia racial, pressionam o poder público para que responda aos problemas raciais
existentes no país. Sendo que, em 1984, o
governo brasileiro, por decreto, considera a
Serra da Barriga (Local do antigo Quilombo
dos Palmares), patrimônio histórico do país.

Apenas nos anos de 1980 haverá a primeira formulação de um projeto de lei nesse
sentido. Através do então deputado federal
Abdias do Nascimento, em seu projeto de
Lei n. 1.3321/1983, que propõe uma “ação
compensatória” que estabeleceria estratégias
de compensação para o afro-brasileiro após
séculos de discriminação.

Em 1988, inclinado pelas manifestações do Centenário da Abolição, criou a Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de servir de
apoio à ascensão social da população negra.
Esse conjunto de ações no âmbito do Poder
Público indica um reconhecimento parcial à
existência e um problema de discriminação
racial, étnica e de gênero.

Tais ações seriam: reserva de 20% de
vagas para mulheres negras e 20% para homens negros na seleção de candidatos ao
serviço público; bolsas de estudos; incentivo ás empresas privadas para eliminação da
pratica da discriminação racial; incorporação
da imagem positiva da família afro-brasileira
ao sistema de ensino . . . .iteratura didática
e paradidática, assim como a introdução da
história das civilizações africanas e do africano no Brasil.
Porém o projeto não foi aprovado pelo
Congresso Nacional, mas as reivindicações
continuaram. O momento é de reorganização
e mobilização do movimento negro, que procura denunciar o mito da democracia racial e
pressionar o Poder Público para que responda aos problemas raciais existentes no país.
Em 1984, o governo brasileiro, por decreto, considera a Serra da Barriga, local do
antigo Quilombo dos Palmares, patrimônio
histórico do país; em 1988, motivado pelas
manifestações por ocasião do Centenário da
Abolição, cria a Fundação Cultural Palmares,
vinculada ao Ministério da Cultura, a qual teria
a função de servir de apoio à ascensão social
da população negra.
O Movimento negro é reorganizado e

Em 1996, no âmbito do Movimento Negro, a Marcha Zumbi contra o racismo, pela
cidadania e pela vida, representou um momento de maior aproximação e pressão em
relação ao poder público. Em suas articulações no sentido de pensar propostas de políticas públicas para população negra, pode
ser observado no Programa de Superação do
Racismo e da Desigualdade Racial, apresentado pelo movimento negro ao governo federal, que sugere: incorporar o quesito cor em
diversos sistemas de informações; estabelecer incentivos fiscais às empresas que adotarem programas de promoção da igualdade
racial; instalar no âmbito do Ministério do Trabalho, a Câmara Permanente de Promoção
da Igualdade, que deverá se ocupar de diagnósticos e proposição de políticas e promoção da igualdade no trabalho, regulamentar
o artigo da Constituição Federal que prevê a
proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante a incentivos específicos, nos termos
da lei; implementar a Convenção sobre a eliminação da Discriminação Racial no Ensino;
conceder bolsas remuneradas para adolescentes negros de baixa renda, para acesso
e conclusão do primeiro e segundo graus;
desenvolver ações afirmativas para o acesso
dos negros aos cursos profissionalizantes, à
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universidade e às áreas de tecnologia de ponta; “assegurar a representação proporcional
dos grupos étnicos raciais nas campanhas de
comunicação do governo e de entidade que
com ele mantenham relações econômicas e
políticas” (MARCHA ZUMBI, 1996).
A partir de 2001 foram aprovadas as
políticas de ação afirmativa para população
negra através do Poder Público, que seguiu a
mesma linha dos projetos: Lei n. 13 e 14/1995
da Senadora Benedita da Silva (PT); projeto
Lei n. 1.239/1995 do deputado federal Paulo
Paim (PT/RS); em 1998, o deputado federal
Luiz Alberto (PT/BA) apresentou o projeto Lei
n. 4.567 e 4.568; e em 1999 o projeto Lei
n. 298 do Senador Antero Paes de Barros
(PSDB), que teve como base o sistema de
cotas . . . .deia da necessidade de representação desse setor em diversas esferas da sociedade.
Mas o que tem sido realizado no que diz
respeito à discriminação e desigualdades raciais? Na área educacional, podemos perceber certa atenção, ainda que pontual, do Poder Público no que concerne à questão racial,
como observamos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Programa Nacional do Livro
Didático e no manual “Superando o racismo
na escola”. Entretanto, até final dos anos de
1990, ações voltadas à melhoria do acesso
e permanência no ensino superior estão restritas à sociedade civil. Essas atividades são
desenvolvidas por movimentos sociais, como
o movimento negro, por parcerias deste com
empresas privadas, apenas por empresas,
por entidades ligadas à igreja ou por grupos
de estudantes em universidades.
Dentre as experiências em prática podemos identificar três tipos de ações, não necessariamente excludentes entre si: a) aulas
de complementação, que envolveriam cursos
preparatórios para o vestibular e cursos de
verão e/ou de reforço durante a permanência
do estudante na faculdade; b) financiamento

de custos, para o acesso e permanência nos
cursos, envolvendo o custeio da mensalidade em instituições privadas, bolsas de estudos, auxílio-moradia, alimentação e outros; c)
mudanças no sistema de ingresso nas instituições de ensino superior, pelo sistema de
cotas, taxas proporcionais, sistemas de testes
alternativos ao vestibular.
A avaliação do rumo de políticas tão
recentes no Brasil, como o das ações afirmativas, têm necessariamente um caráter temporário e limitações provenientes do contexto
político, social e econômico. Desse modo, o
que apresentamos foi menos o que são em
definitivo essas políticas e mais um retrato
de sua forma e trajetória até o presente momento.
O argumento das cotas, por exemplo,
é que elas são fundamentais para os negros,
para os índios e para os pobres e os brasileiros em geral. São elas que vão consolidar
a democracia plena no Brasil, com acesso à
educação e ao trabalho.
Vozes eloquentes, estudos acadêmicos
qualitativos e quantitativos recentes, realizados por instituições de pesquisa respeitadíssimas como o IBGE . . . .pea, não deixam dúvidas sobre a gravidade gritante da exclusão
do negro, isto é, dos pretos e mestiços na
sociedade brasileira. Fazendo um cruzamento
sistemático entre o pertencimento racial e os
indicadores econômicos de renda, emprego,
escolaridade, classe social, idade, situação
familiar e região ao longo de mais de 70 anos
desde 1929, Ricardo Henriques chega à conclusão de que “no Brasil, a condição racial
constitui um fator de privilégio para brancos
e de exclusão e desvantagem para os não-brancos. Algumas cifras assustam quem tem
preocupação social aguçada e compromisso
com a busca de igualdade e equidade nas
sociedades humanas”:
• do total dos universitários brasileiros,
97% são brancos, 2% negros e 1% descen31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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dentes de orientais;
• sobre 22 milhões de brasileiros que
vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles
são negros;
• sobre 53 milhões de brasileiros que
vivem na pobreza, 63% deles são negros
(HENRIQUES, 2001).
Num país onde os preconceitos . . . .iscriminação racial não foram zerados, ou seja,
onde os alunos brancos pobres e negros
pobres ainda não são iguais, pois uns são
discriminados uma vez pela condição socioeconômica e os outros são discriminados duas
vezes pela condição racial e pela condição
socioeconômica, as políticas ditas universais
defendidas sobretudo pelos intelectuais não
trariam as mudanças substanciais esperadas
para a população negra.
A questão fundamental que se coloca
é como aumentar o contingente negro no ensino universitário e superior de modo geral,
tirando-o da situação de 2% em que se encontra depois de 114 anos de abolição em
relação ao contingente branco, que sozinho
representa 97% de brasileiros universitários.
É justamente na busca de ferramentas e de
instrumentos apropriados para acelerar o processo de mudança desse quadro injusto em
que se encontra a população negra que se
coloca a proposta de cotas, apenas como um
instrumento ou caminhos entre tantos a serem
incrementados.
Numa sociedade racista, onde os comportamentos racistas difundidos no tecido social e na cultura escapam do controle social, a
cota obrigatória se confirma, pela experiência
vivida pelos países que a praticaram, como
uma garantia de acesso, e de permanência
neles, aos espaços e setores da sociedade
até hoje majoritariamente reservados à “casta” branca da sociedade.
O uso desse instrumento seria transitório, esperando o processo de amadurecimen-

to da sociedade global na construção de sua
democracia e plena cidadania. Paralelamente
às cotas, outros caminhos a curto, médio e
longo prazos projetados em metas poderiam
ser inventados e incrementados. Tratando-se
do Brasil, um país que, desde a Abolição,
nunca assumiu o seu racismo, condição sine
qua non para pensar em políticas de ação
afirmativa, os instrumentos devem ser criados
através dos caminhos próprios ou da inspiração dos caminhos trilhados por outros países
em situação racial comparável.
Uma segunda questão, ainda relacionada a essa polêmica, . . . .ebate entre o uso
de políticas redistributivas (de caráter social)
ou de políticas contrárias à discriminação (de
caráter racial), ou uma combinação de ambas. No Brasil, ainda é forte a ideia de que
uma política direcionada à população pobre
necessariamente também beneficiaria os negros, por exemplo, já que estariam em maioria nessa camada. Aqueles que discordam
dessa posição argumentam que ela esquece
a especificidade do problema racial, já que a
exclusão social não seria a mesma coisa que
a discriminação racial.
Uma análise da eficácia de cada uma
dessas políticas ou mesmo de suas interdependências exigiria um acompanhamento de
seus impactos e resultados a médio e longo
prazo, o que no momento atual é tarefa difícil
de realizar. Entretanto, alguns estudos desenvolvidos em outros países podem trazer uma
contribuição para pensar tal debate.
Acreditamos que essa seja a necessidade da implementação da Lei 10.639/03 que
versa sobre História da África e dos africanos
e sobre o papel do povo negro na formação
da sociedade brasileira. No dia em que cada
cidadão afrodescendente souber de si e do
seu mundo, poderá se conectar com a diáspora e seu universo, a história no Brasil será
outra frente a esse amplo contingente populacional unido e empoderado. É um instrumento
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em favor da democracia, do funcionamento
do Estado, que favorece o país inteiro. Achar
que ela garante a diversidade é considerar
que os negros são uma minoria, como nos
Estados Unidos. Mas no Brasil eles são a
maioria.

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

Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica por meio de periódicos, artigos
científicos, livros e sites sobre a necessidade
de se apresentar as ações afirmativas para a
população negra no intuito de propiciar uma
maior participação dos mesmos em todos
os setores da sociedade. Nesta pesquisa,
decidiu-se não propor um recorte material/
temporal, uma vez que foi observado haver
referências acerca do tema descrito em vários
períodos.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Munanga (1996), Contins e
Sant'ana (1996), e Marcha Zumbi (1996), pois
os referidos autores possuem trabalhos de
excelência acerca da importância das ações
afirmativas para a população negra.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença negra na universidade desafia e desnaturaliza a segregação e implica rupturas no espaço acadêmico. Ela . . . .rimeiro estágio para a formação da ambiência de respeito à
diversidade no ensino superior, condição imprescindível para a ruptura epistêmica na ciência,
inovação e criatividade.
Nos estágios posteriores, os objetivos são a permanência acadêmica (moradia, alimentação e condições subjetivas para assegurar uma educação de qualidade) e alterações nas
formas de organização e criação do conhecimento na universidade (ensino baseado na realidade factual da sociedade, extensão que promovam a interação dinâmica e relacional entre os
conhecimentos universitários e "pluriversitários", e pesquisa focada nos problemas estruturais
que afetam os segmentos sociais, em especial os em condições de vulnerabilidade).
Políticas de diversidade cultural e humana recomendadas pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 16 e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).
A efetivação das políticas de reserva de vagas para a educação básica, e para pretos,
pardos e indígenas trará importantes mudanças para a universidade e para a sociedade brasileira.
Elas promoverão a aproximação com a sociedade, contribuindo para a superação da
crise que importuna a universidade pública brasileira (com a possibilidade de intercâmbio
de conhecimentos com outros espaços que produzem pesquisas e inovação tecnológica, a
legitimação junto à sociedade que sustenta o ensino público . . . .nstitucionalização de uma
cultura de enfrentamento e desarticulação das violências, que empenham o ambiente acadêmico), e com a formação de um pensamento crítico para a superação da segregação social e
racial que caracterizam as condições de vida e morte da população negra, nesses 130 anos
de uma abolição formal, distante ainda da igualdade real.
Apesar de velado, o fantasma da escravidão é real no Brasil. “Ao contrário do que é perpetuado, o País não é um caldeirão cultural sem preconceitos. Vivemos em uma democracia
racial cercada de racistas por todos os lados”, constatou Lilia Schwarcz. O sistema de cotas
na universidade mudou este cenário, mas ainda é um começo. Segundo ela, precisamos
politizar essas imagens que não vivem no passado, pois a cultura não é consequência ou
produto, mas sim uma produção.
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A TECNOLOGIA AUXILIANDO NA ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente tema foi escolhido através da necessidade de colaborar com a didática mais
significativa para os nossos alunos, no uso das tecnologias nas salas de aula das séries iniciais do
ensino fundamental em contribuir e ampliar os conhecimentos adquiridos, multiplicando saberes
para os docentes. O ambiente alfabetizador da escola é de suma importância, principalmente
a sala de aula, onde a criança entrará em contato com os mais diversos materiais escritos,
para ampliar sua vivência com o mundo letrado. Os objetivos específicos se desenvolvem em
identificar as ideias escolares sobre a importância da tecnologia no cotidiano escolar, observar
como os professores conduzem a inclusão digital em sala de aula. . . . .ua aceitação para com
as novas tecnologias nas salas de aula. O uso de novas tecnologias vem adquirindo cada vez
mais relevância no cenário educacional.
Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologia; Didática.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa compreende-se na Alfabetização nos anos iniciais com o auxílio da tecnologia ao perceber as diversas mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade
é possível entender o quanto a tecnologia tem vários processos de aprendizagem.

Analisar a alfabetização e refletir sobre a educação brasileira na perspectiva do letramento e práticas relativamente recentes. A palavra letramento surge no Brasil por volta da
década de 1990, vinculada ao conceito de alfabetização, originando-se daí uma confusão
com relação à especificidade de cada termo.
Muitos educadores acreditam que somente após a concretização do processo de alfabetização é que se pode iniciar o processo de letramento, isto é, primeiro é preciso propiciar
ao aluno o domínio da tecnologia da escrita para, depois, torná-lo um sujeito letrado.
A alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças.
Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico
e também muito atrativo.
O presente trabalho desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa, considerando
que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido
de oportunizar ao pesquisador uma visão mais ampla no cotidiano escolar, além de produzir
conhecimentos e contribuir para a transformação da realidade estudada.
O estudo da alfabetização e do letramento é uma maneira de entender o processo de
desenvolvimento da criança no início da sua vida escolar bem como a forma que se aprende
do sistema alfabético e de seus usos em situações de comunicação. A alfabetização é um
momento prazeroso de descoberta do mundo para os pequenos. A alfabetização e letramento é um processo que inclui a criança no mundo letrado. Nesta ocasião, a influência em que
convive e às experiências individuais de cada aluno é muito importante e precisam ser consideradas pelo educador.
O uso da tecnologia na educação não pode ser ignorado sendo que está cada vez mais
presente no dia a dia do aluno. As mídias como rádio, televisão, revista, computador, tablets,
celular estão cada vez mais acessíveis e podem ser significativas ferramentas didáticas. A
importância das novas tecnologias de ensino é utilizada como um instrumento extremamente
importante para o desenvolvimento da aprendizagem, e também uma ferramenta importante
para a construção do conhecimento.
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ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização não se restringe apenas à decodificação do alfabeto, não é somente juntar umas letras aqui, outras acolá,
. . . .prendizagem do sistema de escrita e da
linguagem escrita em seus diversos usos sociais. A língua é um sistema discursivo que
se organiza no uso e para o uso, escrito e
falado, sempre de maneira contextualizada.
No entanto, uma condição básica para ler e
escrever com autonomia . . . .propriação do
sistema de escrita, que envolve, da parte dos
alunos, aprendizagens muito específicas.
Não basta colocar os alunos diante dos
textos para que conheçam o sistema de escrita alfabético e seu funcionamento ou para
que aprendam a linguagem escrita. É preciso planejar uma diversidade de situações em
que possam, em diferentes momentos, centrar seus esforços ora na aprendizagem do
sistema, ora na aprendizagem da linguagem
que se usa para escrever.
Durante muito tempo a tradição escolar
definiu como conteúdo de leitura o aprendizado da decifração. Ler, emitindo sons para
cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. Hoje, sabemos que não basta ler um texto em voz alta
para que seu conteúdo seja compreendido,
. . . .ecifração é apenas uma, dentre muitas,
das competências envolvidas nesse ato. Ler
é, acima de tudo, atribuir significado. Segundo FERREIRO, (2002):
Há crianças que ingressam no mundo da
linguagem escrita através da magia da
leitura e outras que ingressam através do
treino das tais habilidades básicas. Em
geral, os primeiros se convertem em leitores, enquanto os outros costumam ter um
destino incerto (FERREIRO, 2002).

Desde o ano de 2010, que todas as
crianças de seis anos foram obrigatoriamente
matriculadas em escolas de Ensino Fundamental, em atendimento a Lei nº 11.274, de

2006. O intuito da lei era que crianças com
experiência pré-escolar tivessem um desempenho melhor ao longo da Educação Básica.
Havia uma certa preocupação por parte dos
especialistas, se as escolas estariam preparadas para receber essas crianças.
A alfabetização jamais seria um produto
escolar, porém é um resultado de um trabalho
que envolve várias partes ligadas. O método
de alfabetização antecede e supera os limites
escolares. Apenas em estudos mais atuais
observa-se uma gradativa mudança nessa
compreensão, em que alfabetizada . . . .riança apta a ler e escrever um bilhete fácil, isto
é, capaz de realizar uma prática proficiente
social de leitura e escrita.
Emília Ferreiro (1996) destaca que a alfabetização, transitar de como ensinar para
como aprender. A escrita é um instrumento
de compreensão para a criança. Desta forma,
começa o processo de ensino-aprendizagem
destacando a importância do desenvolvimento. Dessa forma, surge o interesse de compreender os níveis da alfabetização.

LETRAMENTO
Atualmente, ouvimos falar sobre a temática alfabetização e letramento para se referir
ao processo de aprendizagem da língua escrita. Alfabetização na acepção de se entender a
técnica da escrita em si e letramento para se
referir a aquisição de competências para fazer
uso de práticas sociais da escrita, evidenciando os aspectos culturais de uma sociedade.
Soares (1998) destacou que a alfabetização tem uma consciência ampliada da alfabetização porque inclui a prática da leitura e
da escrita, vai além da alfabetização pessoal,
mas não sabe usar as funções de leitura e
escrita. Muitas pessoas nem conseguem preencher o formulário de inscrição.
O processo de alfabetização pode acontecer a partir de outros suportes, como jornais
e revistas, não ficando restrito apenas ao livro
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didático, para que as habilidades de leitura
e escrita aconteçam dentro de situações reais de comunicação, sem falar na riqueza de
imagens e diversidade de gêneros textuais
que esses suportes apresentam, o que poderia contribuir com a visão crítica e cidadã
dos envolvidos no processo de aprendizagem
(SOARES, 1998).

almente, percebemos que a alfabetização dedica-se não apenas à propriedade da leitura
e da escrita, “é preciso também saber fazer
uso do ler e do escrever, saber responder às
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 2009,
p. 20). Neste sentido, ocorre o letramento na
alfabetização.

Alfabetização é um estado ou condição
adquirida por um grupo social ou indivíduo.
A técnica de escrever pode levar um curto
tempo para se adquirir já o letramento se
faz durante toda a vida, como o ser humano
aprende constantemente e as práticas sociais
se diversificam nesse processo, o letramento
não acontece para todos da mesma forma,
está vinculado a formação ética e estética do
educando (SOARES, 1998).

A educação começa nesta perspectiva,
um novo meio de aprendizagem no código
alfabético, procurando compreender os significados e funções que a língua demonstra
socialmente, isto é, “de fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que
ela tem em nossa sociedade e também como
instrumento na luta pela conquista da cidadania” (SOARES, 1998, p.33).

A aprendizagem do indivíduo no uso
das práticas sociais aumenta ao mesmo tempo que ele vai acumulando experiências e
construindo seu próprio conhecimento. Suas
necessidades são colocadas em evidência e
todas as ferramentas que apreendeu durante
toda a vida são usadas para resolver as situações em seu contexto (SOARES, 1998).
Conhecer as letras é só um caminho
para chegar ao letramento, que . . . .so social
da leitura e da escrita. Letrar significa colocar
a criança no mundo letrado, trabalhando com
os distintos usos de escrita.
O letramento é complexo e se encontra em processo de formação, podendo ser
ampliado mediante novas práticas que envolvam a leitura . . . .scrita, em interação ou não
com a oralidade, que advém das constantes
mudanças sócio históricas e culturais pelas
quais perpassam as sociedades de cultura
escrita (SOARES, 1998).

LETRAMENTO DIGITAL
Compreendemos que alfabetizar-se é
um processo contínuo, determinado por momentos de construções e reconstruções. Atu-

Também, destaca Kleiman (2005,p. 21)
“o letramento abrange o processo de desenvolvimento . . . .so dos sistemas de escrita
nas sociedades, ou seja, o desenvolvimento
histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas”.
A definição de letramento surge no contexto educacional brasileiro desde da década
de 1980. Os primeiros registros ocorrem com
as autoras Mary Kato e Leda Verdiani Tfouni,
em que elas definem o termo e evidenciam
a importância desta nova compreensão para
o ensino/aprendizagem da leitura e escrita.
Para Melo (2012), essas obras influenciaram
e contribuíram para as discussões acerca do
processo de alfabetização.
A expressão da palavra letramento vem
da palavra em inglês literacy que quer dizer
estado ou condição daquele que compreende
o sistema alfabético (ler e escrever). Soares
(2009, p.18) chama a atenção para a importância de refletir sobre esse conceito, pois
ele carrega o significado que estas aprendizagens têm socialmente.
Nessa direção, ressalta Xavier (2005,
p.02), “a capacidade de enxergar além dos
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limites do código, fazer relações com informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade histórica, social e
política são características de um indivíduo
plenamente letrado”.
O letramento, nessa perspectiva, se
mostra com um conceito inseparável ao ensino de alfabetização, pois está de modo direto
relacionada à aprendizagem da língua. Mas,
Albuquerque (2005) assinala que o letramento não substitui, porém acrescenta o conceito
de alfabetização, já que o letramento é responsável pela compreensão dos significados
e funções da escrita na sociedade, . . . .lfabetização, o processo pelo qual a criança se
apropria do sistema alfabético. Deste então,
A alfabetização só tem sentido no contexto da prática social de leitura e escrita
e por meio dessas práticas, ou seja, no
contexto da alfabetização e por meio de
atividades de alfabetização. Por sua vez,
está só pode depender e se desenvolver
por meio do aprendizado do sistema de
escrita (SOARES, 2004, p.97).

Conforme mostrado, alfabetizar letrando
é da permissão a aprendizagem da leitura e
escrita, permitindo o entendimento dos significados que a língua apropria se na sociedade, auxiliando para a formação de alunos
competentes como ao uso das habilidades
linguísticas. Por tanto, é necessário considerar que a língua nos dias de hoje assume um
papel diferente daquele que se compreendia
na década de 1980.
A partir desse cenário a escrita se mostra em um recente contexto social, principalmente, pela chegada das novas tecnologias
digitais. Desta forma também são mostrada
nas instituições escolares, mas “onde antes
de esperava que a criança usasse lápis e papel para escrever de forma legível, hoje se
espera que ela escreva coisas com sentido
no caderno e no computador, e que use a
internet” (KLEIMAN, 2005, p.20-21).

Na presença dessas novas estruturas,
a escrita é transformada, como também o papel do letramento. A Tecnologia ajuda para o
conhecimento de outras formas de leitura e
escrita e induz as novas habilidades de letramento: o Letramento digital.
Segundo Soares (2002), é necessário
reconhecer que a palavra letramento carrega
um significado de pluralidade, pois ao considerar as diferentes tecnologias da escrita,
compreende-se também que existem diversas
formas de letramento, como destaca Xavier
(2005, p.04) “os tipos de letramentos mudam
porque são situados na história e acompanha
a mudança de cada contexto tecnológico, social, político, econômico ou cultural em uma
dada sociedade”.
Para Leandro (2010) discutir acerca do
letramento digital significa pensar em práticas
de ensino e aprendizagem diferenciada da
forma tradicional de letramento. Dessa forma,
letramento digital pode ser estabelecido como
“certo estado ou condição que adquirem os
que se apropriam da nova tecnologia digital
e exercem práticas de leitura e de escrita na
tela diferentes dos que exercem práticas leitura e de escrita no papel” (SOARES, 2008,
p.151).
Freitas (2010) conceitua o letramento digital como um conjunto de habilidades
para que os sujeitos não só entendam, mas
utilizem as informações de maneira crítica e
estratégica, contextualizadas em diversos formatos e fontes, principalmente, digitais.

A TECNOLOGIA PRESENTE NA SALA
DE AULA
Será abordado neste segundo capítulos como a tecnologia pode estar presente
em sala de aula, sendo uma boa ferramenta
para cotidiano escolar. A educação estabelece a base de toda construção e organização
humana. Os instrumentos usados em todo
percurso neste processo são de grande im31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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portância para formação e representação da
visão de mundo, para construção de pessoas
verdadeiramente participativas e estimuladas
(MARTINA ROTH, 2011).
Saindo deste ponto é perceptível a
urgência de ajustes didáticas no ensino/
aprendizagem que cheguem em tais expectativas, gerando condições que possibilitem
interconexões com o processo pedagógico
. . . .esenvolvimento de recursos tecnológicos
e conseguir um conhecimento diferenciado
e significativo. A tecnologia vem facilitar o
processo de construção ou desenvolvimento
de algo ou algum produto (MARTINA ROTH,
2011).
[...] “Consideremos, então, que a tecnologia . . . .ossibilidade de resolver problemas.”
Como afirmou o cientista da informação Silvio
Meira (com Ciência, 2011). Cada vez mais
a tecnologia faz parte da vida cotidiana das
pessoas, independente da sua idade. Desde
crianças até idosos apresentam interesse em
interagir com o mundo digital e desta forma
adquirir conhecimento e compreensão sobre
a área.
O uso dessa tecnologia na escola é
fundamental para a atualização do sistema
educacional, entretanto, devemos ficar alertas
a outros aspectos do desenvolvimento das
crianças, esse método não deve ser imposto
ou exigido no ensino, já que nem todas as
crianças aprendem do mesmo modo (MARTINA ROTH, 2011).
O interesse dos alunos pela utilização
de aparelhos eletrônicos aumenta gradualmente, precisamos ficar vigilantes para que
esse mundo tecnológico não impeça que as
crianças cresçam nas suas aptidões sociais,
ou suas experiências em viver o mundo atual.
Em que o desejo em se relacionar com outros
indivíduos e forma algo real dessas relações é
importante que a criança se considere como
um ser de convívio em aspectos biológicos,
psicológicos, sociais e culturais (MARTINA

ROTH, 2011).
Segundo Vygotsky (1962 -1978), o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por
meio da interação social, ou seja, de fora para
dentro a sua interação com outros indivíduos
e com o meio. Ao acrescentar o uso de tecnologias na alfabetização muitos benefícios
podem ser considerados, dessa maneira a
criança percebe que a tecnologia pode ter
vários papéis em sua vida, estimula que o
aprendizado pode ser alcançado pelo meio
de um computador, acrescentar a visão da
criança em relação às tecnologias, não resumindo apenas ao divertimento.
“Formar crianças aptas a lidar com as
novas exigências deste século é uma meta
que só será alcançada com uma transformação sistêmica da Educação, com intervenções no ambiente escolar e no currículo”
(MARTINA ROTH, mestra em Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).

UM PEQUENO HISTÓRICO DA ESCRITA:
A ESCRITA NO CONTEXTO SOCIAL
Baseado nos estudos de Emília Ferreiro, podemos dizer que a escrita é um produto
histórico das culturas urbanas, que foi inventada de maneira independente em quatro lugares diferentes e de maneira indiscutivelmente
que são a Mesopotâmia, a China, o Vale do
Nilo . . . .ona Maia no continente latino americano e em um quinto possível lugar Vale de
Limbus, na Índia (KOCH; ELIAS, 2012).
Algumas dessas escritas tiveram mais
êxitos que outras e sobreviveram mais tempo, chegando até os dias atuais, e, tiveram
grande impacto em nossa civilização. As duas
escritas que sobreviveram até os nossos dias
são os escritos que têm origem na Mesopotâmia e na China (KOCH; ELIAS, 2012).
São sistemas radicalmente diferentes
entre si. A escrita chinesa se manteve durante séculos fiel às suas origens, com grande
influência na Ásia e funcionou na Ásia como
a latina na Europa, como escrita de referência
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

340

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

teve grande impacto no Japão e na Coreia, é
uma escrita que atende muito ao significado
e pouco à sonoridade (KOCH; ELIAS, 2012).
A outra escrita que obteve êxito e que
sobrevive até a atualidade se origina na Mesopotâmia, mas transformando-se, porque cada
povo que a adotou foi transformando-a, até
terminar sendo as escritas alfabéticas consonânticas das culturas árabes ou o alfabeto latino. E se transformou radicalmente, teve que
se transformar radicalmente porque atende,
de preferência, à sonoridade e só marginalmente aos significados, mas atende aos significados (KOCH; ELIAS, 2012).

VALORES CULTURAIS DA ESCRITA
Cabe, pois, ao professor conscientizar
o aluno das peculiaridades da situação
de produção escrita e das exigências
e recursos que lhe são próprios. Isto é,
quando da aquisição da escrita, a criança
necessita ir, aos poucos, conscientizando-se dos recursos que são prototípicos da
oralidade e perceber que, por vezes, não
são adequados ao texto escrito. É claro
que isso não acontece de um momento
para outro, levando, por vezes, anos a fio
(KOCH; ELIAS, 2012, p.18).

Algumas histórias da escrita são tão
etnocentristas, não falam da China. Falam
apenas da evolução da escrita na Mesopotâmia, do invento dos gregos e dos romanos,
falar sobre a escrita na China até parece uma
anomalia. Mas como chamar de anomalia
uma escrita usada por mais de um bilhão de
pessoas? Esse tipo de julgamento de valor
se mostra preconceituoso quando colocado
sob a luz das ciências atuais (KOCH; ELIAS,
2012).
Hoje se entende que todas as línguas já
conhecidas têm o mesmo valor, sendo apenas mais ou menos prestigiosas, de acordo
com a posição de poder em relação ao mundo em que o(s) seu(s) país (es) nativo(s) se
encontram. Estudando a história das línguas e
fazendo o trabalho de linguística comparativa,

é possível perceber que as línguas têm diversas semelhanças e diferenças entre si, mas
apesar disso, todas elas têm a capacidade de
servir para a comunicação entre os indivíduos
falantes, sendo moldada pela cultura a qual
pertence (KOCH; ELIAS, 2012).
Nesse sentido, não há porque pensar
que o chinês é pior do que o inglês, ou que o
tupi é melhor do que a libras. Portanto quando
se leva a sério a história da escrita como é feito hoje em dia, com contribuições de historiadores, etnógrafos, epigrafistas, uma variedade
de profissões, que tem contribuído para nós
recentralizar sobre nossos conhecimentos a
respeito da história da escrita, percebe-se que
a escrita não é simplesmente um objeto, um
instrumento, como uma caneta ou um lápis,
é muito mais que isso, é um objeto cultural
permeado pelos valores de cada grupo cultural, pelos valores que cada grupo cultural
deposita nela (KOCH; ELIAS, 2012).
Sem a cultura, não haveria as sagradas
escrituras e as religiões, nos livros, nos apresentam as sagradas escrituras que são os
livros escritos, porém com tal valor cultural
agregado que se convertem em objetos absolutamente sagrados. Ao compreendermos
que a escrita não é apenas um instrumento, é
essencial para entendermos que é um código
com defeito, mas . . . .aneira de representar
a língua oral que certas culturas fabricaram
e conseguiram transmitir, mas . . . .aneira de
representar, a língua oral que certas culturas
fabricaram e conseguiram transmitir, que podemos utilizá-lo como se fosse um instrumento, uma vez que dominamos, é algo diferente
(KOCH; ELIAS, 2012).
Mas caracterizá-lo como instrumento é
uma caracterização tão frágil e enganosa que
nos faz levar a certas dicotomias que não são
muito úteis. Para Marcuschi (2008, p. 7):
É forçoso admitir que a escrita em hoje
tem um papel muito diferente do que
aquele que ela tinha em outros tempos e
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culturas. Portanto, a história do papel da
escrita na sociedade e da própria relevância da alfabetização não é linear. Nem
sempre ela teve os mesmos objetivos e
efeitos (Marcuschi, 2008, p. 7).

A PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA
A leitura . . . .scrita são as bases fundamentais para que os alunos aprendam todas
as disciplinas curriculares. Por esse motivo,
os alunos precisam desenvolver cada vez
mais a sua prática de leitura e escrita.
A escola precisa estabelecer na sua
proposta pedagógica de maneira nítida os
objetivos para a aprendizagem dos alunos em
cada etapa, até o final do ensino fundamental.
Desse modo, todos os professores precisam focalizar seus esforços para assim conseguir os melhores resultados. Koch e Elias
(2012, p. 33) dizem:
Subjacente a essa visão de escrita, encontra-se uma concepção de linguagem
como um sistema pronto, acabado, devendo o escritor se apropriar desse sistema
e de suas regras. O princípio explicativo
de todo e qualquer fenômeno e de todo
e qualquer comportamento individual repousa sobre a consideração do sistema,
quer linguístico, quer social (Koch; Elias,
2012, p. 33).

Sabemos que todas as crianças são
capazes de aprender. Portanto, a instituição
educacional precisa organizar suas aulas e
suas atividades pensando em todos os alunos, visando garantir que todos possam progredir na leitura e na escrita. A aprendizagem
de todos os estudantes é um compromisso
que deve ser assumido como uma das principais responsabilidades da equipe gestora
da escola, que deve ajudar os docentes em
seu exercício diário, avaliando o processo
de aprendizagem dos alunos (KOCH; ELIAS,
2012).

EXERCÍCIO COGNITIVO DA LEITURA E
DA ESCRITA

A alfabetização corresponde ao ato de
ensinar a ler . . . .screver. No entanto, ler e
escrever estão intimamente relacionados cognitivamente e funcionam como faces de uma
mesma moeda, como se existisse em conjunto, não fazendo sentido falar de um sem
o outro.
A leitura é um exercício cognitivo solitário de refinação do raciocínio, é uma busca
da luz interior e quanto mais se lê mais se
contribui para o autoconhecimento, para a
descoberta dos valores e vontades internas
do sujeito que realiza este ato.
Seria possível discernir o conceito de
“escuro” se não existisse o conceito de “claro”? Não, obviamente. Num outro nível, a relação escrita x leitura se dá dessa maneira,
pois é impossível ser um bom leitor se não se
pratica a escrita fluente, de ideias bem concatenadas, assim como é impossível ser um
bom escritor sem ser um leitor atento, capaz
de tatear significados ocultos por baixo de
um texto aparentemente simples. São sistemas interdependentes, . . . .roficiência em um
deles não pode existir sem correspondência
com o outro.
A leitura acontece por meio da antecipação realizada por meio do conhecimento
prévio e exige do leitor uma reflexão que favoreça a compreensão . . . .xplicação de algo.
Já o ato de ler, para ser completo, deve exigir
o ato de escrever, que é sempre uma tarefa
lenta e gradual.
A leitura não é apenas um fim em si
mesmo, é também uma forma de aprimorar
a escrita, de oferecer novos caminhos, novas
sugestões de expressão para aquele que a
pratica. A leitura é uma arte. E toda arte é um
ritual. Se a prática da leitura exige tempo, a
prática da escrita não é diferente, demandando também tempo e paciência.
É de conhecimento geral que muitas
crianças têm contato diariamente com livros
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em casa, desde a infância, e são estimuladas
a lerem por pais que gostam de ler, essas
crianças mantêm grande vantagem sobre
aquelas que não dispõem de recursos materiais em seus lares, ou que possuem pais que
não se interessam por leituras, mas isso não
significa que elas, ao serem estimuladas, não
possam desenvolver sua capacidade de ler,
mesmo que tardiamente.
A única diferença entre esses dois tipos
de família não está somente na quantidade de
livros e revistas presentes na casa . . . .isposição da criança. O fator essencial . . . .tilização
que se dá a esses instrumentos de leitura.
A maneira como os filhos, ainda crianças,
percebem o relacionamento dos pais com
os livros e com a leitura tanto pode ser uma
experiência boa, quanto ruim, muitas vezes
acaba influenciando o modo como a criança
encara o ensino . . . .prendizagem da leitura
na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa acadêmica, é possível observar a presença das tecnologias
na educação, suas contribuições e ainda os desafios encontrados por educadores, gestores
e alunos na implantação deste sistema dentro da escola e das salas de aulas.
Mostrando que é possível e necessário a utilização das ferramentas tecnológicas durante
o processo de alfabetização, apesar de encontrar desafios e rejeições durante a pesquisa, foi
observado resultados efetivos e favoráveis. A utilização das tecnologias no processo de alfabetização é um assunto atual, importante e deve estar no planejamento escolar. As crianças e
sua relação atual com as tecnologias, uma vez que elas têm acesso desde muito pequenas.
Levando em consideração sua inserção da tecnologia na educação e sua contribuição
durante todo o processo de alfabetização e ao longo de toda jornada escolar. A formação e
adaptação dos professores e gestores para contribuírem neste progresso da educação. Sendo possível destacar escolas e professores no Brasil que são exemplos bem-sucedidos na
utilização da tecnologia. Os benefícios dos recursos tecnológicos que foi apresentado e com
exemplos reais que confirmam que é possível utilizar as ferramentas tecnológicas de forma
efetiva.
No presente trabalho realizado, buscamos métodos para atingir os objetivos reais, com
a produção de conhecimento efetivo, que possa ser aplicado e principalmente propagado,
de forma ágil e eficiente. E também o professor deve sempre estar em constante formação,
buscando novas possibilidades e novos recursos e principalmente estar aberto a aprender
sempre.
Levando estas tecnologias cada vez mais à realidade das salas de aula, ao cotidiano
educacional e contribuindo para o bom uso das ferramentas no processo de alfabetização nas
escolas públicas e privadas. Portanto o professor deve ser o porto seguro dessas empreitadas
infantis, que devem ser feitas com alguma orientação, mas sempre com muita liberdade na
transposição de barreiras na alfabetização.
No mundo contemporâneo a tecnologia tem influenciado no ensino-aprendizagem das
crianças. O professor tem usado essas mídias educacionais para estimular ainda mais o desenvolvimento da leitura e escrita em alunos com dificuldades, além de dinamizar as aulas
e elevar os índices da educação. Uso da tecnologia em sala de aula auxilia as crianças na
assimilação dos conteúdos e possibilita que tenham acesso ao mundo da cultura digital. Com
a inserção dos computadores na rotina escolar das crianças o professor ganha um aliado
para tornar suas aulas mais agradáveis e prazerosas.
A sala de informática é um ambiente pedagógico em que o professor . . . .luno podem
exercitar o aprendizado, diminuindo as dificuldades do ensino aprendizagem das crianças
quanto ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita.
O resultado da pesquisa foi satisfatório e exitoso haja vista que a educação é um processo e consiste na evolução do aprendizado, assim utilizar a tecnologia com crianças traz
benefícios para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento e
também pelo simples fato de ensinar aos alunos a utilizá-la para melhorar
a vida.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA DOCÊNCIA
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar e compreender a importância da formação
continuada na prática docente. 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 Nóvoa (1995, 2001, 2006, 2012), Isaia e Bolzan (2007), Contreras
(2002), Brook (1995), Tardif (2002), Luckesi (2007), Sousa & Ramalho (2012), Souza, (2006), Santo
(1998) dentre outros que pesquisam sobre essa temática que apresenta a formação continuada
dos professores como uma necessidade intrínseca para o sucesso do processo de ensinoaprendizagem com qualidade como qualquer que pensa sobre o que faz, pensa para fazer e
realizar a sua própria prática pedagógica.
Palavras-chave: Formação Continuada; Docente; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

A

formação continuada é um direito do profissional do Magistério previsto pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96, isso significa
dizer que é dever do Estado promover a formação de seus professores oferecendo preparo para o exercício da profissão de acordo com as diretrizes e metas da educação
nacional.
Em 2009 foi instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica oferecendo preparo para o exercício da profissão e no fomento na formação
inicial e continuada e de como a Equipe Gestora Escolar pode viabilizar a capacitação dos
docentes no âmbito nacional.
A própria questão quando se reflete vai tendo mudanças e transformações acerca da
própria formação continuada na docência nas últimas décadas, assim como em todas as
profissões . . . .ducador precisa se colocar em uma outra postura, ou seja, o fato de se formar
e conseguir a tão sonhada obtenção do Diploma de Curso Superior não o qualifica . . . .eixa
pronto para atuação na regência em sala.
Ao longo da história se privilegia uma formação conteudista do que na formação metodológica pedagógica e isso faz com que a ênfase seja enfocada em questões didático-pedagógica e isso se refere a todos os tipos de professores tanto da Educação Básica até as
Instituições de Ensino Superior.
Urge ao professor ter uma formação pedagógica que ajude a enfrentar essa nova realidade que vive e que se transforma rapidamente com as novas tecnologias que fomentam
não só outro tipo de professor como outro tipo de aprendizagem, com novas metodologias
que contemplem novas formas de aprender e de ensinar.
O professor na atualidade tem uma nova sala de aula e um novo perfil de aluno muito diferente do que se tinha no passado, portanto é de extrema importância pensar nas estratégias
que precisa se ter e estabelecer o diálogo, para que o professor possa se expor mais tendo
um espaço na própria escola que o ajude a dialogar com seus pares e com a Coordenação
Pedagógica . . . .quipe Gestora.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NA
DOCÊNCIA
É imprescindível aos professores incluírem em suas rotinas a formação continuada
via Ministério da Educação e Cultura – MEC
com as universidades públicas e outras universidades do país com os professores com a
valorização da carreira por meio da formação
continuada.
Ao caminhar e processar a formação
continuada vai se encontrando caminhos necessários para a regência em sala de aula
com Cursos de Graduação, Pós-Graduação
e de Formação Continuada visando um maior
interesse dos alunos pelo processo de ensino
aprendizagem de forma significativa, prazerosa e instigante.
Segundo Nóvoa (2006), as consequências da adoção da ideia de que ensinar é um
serviço faz com que “[...] grande parte dos
debates e das políticas educativas hoje tende
a ver a universidade como um serviço que se
presta às pessoas, família, menos como uma
instituição” (NÓVOA, 2006, p. 11).
Existe uma tradição do professor de maneira geral e não apenas exclusivamente do
professor de que formados estão habilitados
a trabalhar perenemente com aquela disciplina, com aquele componente curricular na
sua formação. Todos sabem que no mundo
contemporâneo isso não ocorre em qualquer
atividade profissional, mesmo as atividades
que não sejam voltadas ao ensino.
Segundo Isaia e Bolzan (2007) veem
a profissão docente como uma atividade específica que envolve um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o
exercício docente, influenciada pela cultura
acadêmica, em contextos socioculturais e
institucionais, nos quais os professores estão
inseridos.
A formação continuada é para a cozi-

nheira, o mecânico, o operário que não se
atualiza não tem condições de executar as
atividades que antes executava e, se isto, é
essencial em todas as profissões, na educação que é por essência a formação de profissionais isto se torna mais grave ainda, então,
todas essas medidas precisam estar associadas a um sentimento . . . .ma consciência de
que isto é inevitável, que que isso se torna
imprescindível para a docência e para a formação humana dos alunos.
Contreras (2002) ao se referir sobre a
profissionalidade com qualidade da prática
docente em função do ofício visando desenvolver na profissão, a autonomia docente que
pressupõe o domínio de determinados conhecimentos, saberes e fazeres específicos e que
envolve a sensibilidade que permeia a prática docente e faz com que o professor deixe
marcas indeléveis nos seus alunos com os
quais trava uma relação na busca por mais
conhecimento.
Segundo Nóvoa (2012) ressalta que a
profissão da docência tem na sua concretude
a ambiguidade na profissão e na arte de ser
professor:
Nem burguês, nem notável, nem camponês, nem intelectual, nem artesão, o professor primário tem enormes dificuldades
para se inserir socialmente, [...] [pois estão] próximos dos médicos e advogados,
em virtude das características de suas
funções, e ao lado dos artesãos ou dos
operários especializados, em razão de
seu nível de renda [...] (NÓVOA, 2012,
pp. 126-127).

É necessário urgentemente reservar
uma espaço físico na rotina dos professores
para a formação continuada que é um direito
que o professor tem e que precisa ser viabilizado e concretizado, isso pode se dar na
fixação de um dia por mês para que essa
formação ocorra em todos os segmentos de
ensino da Educação Básica para o aprofundamento do conhecimento que já possuem
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somados ao conhecimento de estratégias didático-pedagógicas e até para experiências e
vivências entre os docentes.

própria formação com a consciência da importância da necessidade de sua capacitação e
formação continuada.

Existe uma necessidade cada vez mais
urgente e necessária nesse tipo de formação
em virtude de os alunos mudaram muito e não
são os mesmos alunos do passado, são mais
instigante, são mais apáticos ou podem ser
mais questionadores dependendo de como
o professor se utiliza do conhecimento e na
forma em que agrega novas ferramentas e instrumentos de trabalho para transmitir e receber
o conhecimento.

Essa formação continuada é uma necessidade urgente porque os alunos são diferentes, as turmas são muito mais heterogêneas do que antigamente, os alunos vêm com
suas histórias e carências, são diversificados,
diferentes, diversos, mas ao mesmo tempo a
aquisição do conhecimento se dá no particular
muito embora o processo seja feito de forma
coletiva.

Existe uma velocidade muito grande da
informação e cabe aos professores estarem
atualizados para responderem às demandas
que têm nas salas de aula que desafiam cada
vez mais para um conhecimento que aguce
ao professor o desejo pela pesquisa com um
olhar mais amplo para a realidade que o cerca.
Existe um Referencial Teórico muito bem
desenvolvido acerca do que deve ser feito na
Formação Continuada na Docência em que os
professores, leem estudam e conhecem muito
das argumentações porque precisa haver uma
mudança na didática e na forma de passar e
aquisitar novos conhecimentos nos diversos
componentes curriculares.
No entanto, essa formação, essa capacitação na docência precisa ter qualidade no
sentido de vivência dos professores e não simplesmente teórica, portanto, um dos aspectos
fundamentais e prioritários na formação dos
professores está no fato de relacionar a teoria
com a prática.
Os Currículos das Licenciaturas precisam estar voltados para a prática se tornando
em iniciativa e forma de levar o professor e
ver e vivenciar na sua prática como pode mudar, transformar suas ações em sala de aula,
portanto, é interessante desenvolver formas
que os professores possam interagir, trocando
ideias para se tornarem sujeitos ativos da sua

A Rede Municipal, Estadual ou Privada
precisa possibilitar espaços para a formação
continuada do professor que está na linha de
frente na formação de cidadãos e que precisa
responder aos anseios que se tornam cada
vez mais desafiadores por conta da transformações que acontecem em uma velocidade
veloz e que atingem a todos no processo de
ensino-aprendizagem.
Como ensinar e ao ensinar exige a postura
diferente do professor, atualmente não é suficiente o professor ter domínio do conteúdo, mas é
preciso ter consciência de como esse conteúdo
será passado para o aluno e como irá mediar a
apropriação e aproximação do aluno com esses
conteúdos que precisa estar posto e estruturado
como uma das questões da Gestão Escolar.
Vivenciamos uma crise no segmento do
Ensino Médio no Brasil que apresenta aos alunos 13 disciplinas, cada uma dessas disciplinas apresenta um excesso de conteúdos com
uma postura do professor em sala de aula que
não é ativa com uma carga horária de quatro
horas o que não é comum no resto do mundo,
é preciso pensar na formação continuada na
docência nesse contexto precisa proporcionar
as condições necessárias para que esse professor seja mais ativo e em uma sala mais
ativa também vivenciando as metodologias
que serão aplicadas na sala de aula em sua
formação.
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Segundo Brook (1995):
Nunca acreditei em verdades únicas. Nem
nas minhas, nem nas dos outros. Acredito
que todas as escolas, todas as teorias
podem ser úteis em algum lugar, num determinado momento. Mas descobri que é
impossível viver sem uma apaixonada e
absoluta identificação com um ponto de
vista. No entanto, à medida que o tempo
passa, e nós mudamos, . . . .undo se modifica, os alvos variam . . . .onto de vista se
desloca. Num retrospecto de muitos anos
de ensaios publicados e ideias proferidas
em vários lugares, em tantas ocasiões diferentes, uma coisa me impressiona por
sua consistência. Para que um ponto de
vista seja útil, temos que assumi-lo totalmente [...]. Mas, ao mesmo tempo, uma
voz interior nos sussurra: ‘Não o leve muito a sério. Mantenha-o firmemente, abandone-o sem constrangimento’ (BROOK,
1995, p. 2).

Não existe verdade absoluta, mas, no
entanto, tudo que a gente acredita vale para
um determinado momento e um determinado
lugar, portanto, quando nos referimos a formação continuada é necessário que se amplie
os conhecimentos para além daqueles que
se tem no momento da capacitação, da reciclagem, da atualização e assim por diante.
Portanto, essa estratégia de ter uma
sala de aula mais ativa trabalhada na formação continuada, conduz naturalmente na sua
metodologia para que o professor possa ter
uma sala de aula mais ativa, mais interativa, mais colaborativa em que a produção de
conhecimento se dê de forma desafiadora,
instigante e coletivamente essa questão é de
extrema importância no aprendizados dos alunos.
Existem vários mecanismos diferentes
para oferecer aos professores uma formação
continuada de qualidade dirigida a sala de
aula. Existe formação continuada por meio de
cursos semipresenciais com encontro presencial uma vez ao mês.

Existe a plataforma digital que o professor terá que gerenciar o seu próprio aprendizado e sua participação e interação com
seus pares no Curso de formação continuada
específica que torna o professor em protagonista de sua formação de forma ativa.
É de fundamental importância a compreensão do pensamento de Tardif (2002):
A relação dos docentes com os saberes
não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos
sua prática integra diferentes saberes,
com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber
docente como um saber plural, formado
pelo amálgama, mais ou menos coerente,
de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 20002,
p. 36).

Os saberes estão acessíveis para proporcionar a formação da vida profissional do
professor para que seja desenvolvido uma
prática pedagógica mais consistente, e aprofundada com novos conhecimentos que nortearão novas experiências com posterior reflexão crítica sobre a prática pedagógica.
Falta ao professor brasileiro a consciência de que ele precisa, pode e deve aprender
com seu colega, em cada sala de professores
do país sempre vai haver alguém que dá uma
aula admirável, que avalia muito bem, que administra a disciplina de forma extraordinária,
que faz da lousa uma ferramenta educativa
só que isso se restringe a individualidade de
cada um.
É preciso formar a mentalidade da permuta, da troca, do bate-papo, da aquisição de
conhecimento de forma cooperativa e formativa buscando um aprender com o outro, no
sentido de criar novas ferramentas para que
sejam utilizadas na regência em sala de aula
para que todos possam usufruir das qualidades presentes na sala dos professores.
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Portanto, é preciso ter uma preocupação com a formação do professor que está na
linha de frente para “proporcionar condições
para que este se prepare filosófica, científica,
técnica e efetivamente para o tipo de ação
que vai exercer” (LUCKESI, 2007, p. 28).
É urgente estar aberto para as novas
metodologias individuais e práticas para o
aprendizado dos alunos, nesse sentido, Nóvoa (2001), afirma que “O aprendizado contínuo é essencial em nossa profissão. Ele
deve se concentrar em dois pilares: a própria
pessoa do professor, como agente, . . . .scola,
como lugar de crescimento profissional permanente” (NÓVOA, 2001, p. 49).
Existe uma diversidade de realidades
que são próprias e distintas para que a aprendizagem aconteça de forma significativa com
oportunidades para que o aprendizado se dê
de forma concreta.
Uma aprendizagem significativa precisa levar em consideração o meio, ou seja,
contexto onde o aluno vive e se desenvolve
com os instrumentos necessários para que a
metodologia de trabalho da prática docente
possa chegar, atingir e transformar o aluno
no seu contexto com todas as possibilidades
que o conhecimento proporciona às pessoas,
a comunidade (CASTORIADIS, 1982).
Existem diversas maneiras de se propor a formação continuada para os docentes,
com certeza os professores querem ter essa
tão sonhada formação continuada que se volte mais para a prática didática do cotidiano e
um pouco menos para os conteúdos.
Na atualidade é de extrema importância a criação de redes de interação entre os
professores de várias realidades que pode não
ser presencial, mas que no virtual isso possa
acontecer para realizar essa troca de experiências, produzem, elaboram roteiros, discutem
as experiências, compartilham planos de aula,
planos de ensino entre os próprios professores.

Não existe uma única forma de viabilizar
a formação continuada na docência porque
existe uma diversidade de contextos e realidades que vão se complementando.
Existem diversas alternativas que devem
ser percorridas e as experiências que deram
certos vão sendo repetidas em contextos diferentes proporcionando uma nova cultura na formação continuada dos professores, salientando que na formação há que se ter um espaço
e um tempo para que os professores possam
fazer uma troca de experiências uma vez que
temos várias realidades em nosso vasto território brasileiro (SOUSA & RAMALHO, 2012).
Me parece que é necessário colocar que
o problema educacional é um problema social,
isso está presente quando pensamos nas políticas públicas da inclusão, por exemplo em
que se tem o acesso mas que não se tem os
meios e os instrumentos necessários para que
se efetive essa inclusão na prática (SOUZA,
2006).
A matrícula é na escola em que não se
tem uma rampa de acesso, por exemplo, que
não se tem elevador quando a escola tem
dois andares ou mais, essas mudanças que
ocorrem na sociedade interferem na escola.
Segundo Santos (1998),
[...] o trabalho do educador, do professor
tornado educador, seja o trabalho de interpretação do mundo, para que um dia este
mundo não nos trate mais como objetos
e para que sejamos povoadores do mundo como homens [...], (SANTOS, 1998,
p. 15).

É urgente a necessidade de ouvir os
professores para saber que tipo de ação é
necessária que seja implementada no chão
da escola para que a formação, a capacitação desses professores aconteça a partir das
reais necessidades de ampliações das práticas pedagógicas para o alargamento dos
recursos e instrumentos necessários para o
aprendizado dos alunos na Escola.
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MODELOS DE FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
Segundo Saviani (2009), temos dois
modelos contrapostos de formação dos professores:
a)
Modelo dos Conteúdos Culturais-Cognitivos . . . .ormação docente se esgota
na cultura geral e no domínio específico dos
conteúdos da área de conhecimento.
b)
Modelo Pedagógico-Didático
. . . .ormação docente só se completa com o
efetivo preparo didático-pedagógico.
O dia-a-dia, a rotina das sala de aula, o
professor tem o direito de ser apoiado no seu
processo de aprender a ensinar, porque o dia-a-dia é extremamente estafante que muitas
vezes não se consegue observar o óbvio, no
entanto, as respostas da aprendizagem não
estão só na psicologia elas estão na sala de
aula, no chão da escola, quando não se dá
respostas à aprendizagem e se terceiriza a
aprendizagem porque pagar se não se tem
as resposta necessárias?
O professor precisa dominar três tipos de saberes fundamentais:
1.
Conhecer o processo de aprendizagem e conhecer seu aluno;
2.

Dominar o conteúdo a ser ensi-

nado;
3.
didáticas.

Saber realizar as transposições

É imprescindível ao professor traduzir
o conhecimento, ou seja, o professor precisa
trazer para a sala de aula o conhecimento lá
de fora e torná-lo mais próximo possível que
ele é lá fora para ser dentro da sala de aula
para os alunos. Segundo Turra et al. (2005):
O professor que deseja realizar uma boa
atuação docente sabe que deve participar,
elaborar e organizar planos em diferentes
níveis de complexidade para atender, em

classe, seus alunos. Pelo envolvimento
no processo de ensino-aprendizagem, ele
deve estimular a participação do aluno, a
fim de que este possa, realmente, efetuar
uma aprendizagem tão significativa quanto
o permitam suas possibilidades e necessidades. O planejamento, neste caso, envolve a previsão de resultados desejáveis, assim como também os meios necessários
para alcançá-los. A responsabilidade do
mestre é imensa. Grande parte da eficácia
de seu ensino depende da organicidade,
coerência e flexibilidade de seu planejamento (TURRA et al., 2005, p. 31).

A transposição didática deve garantir o
uso social que o instrumento introduzido na
sala de aula tem. Por exemplo, a fazer o uso
do Jornal, quando entra na sala de aula já
entra com outro propósito, ou seja, há um propósito agregado que está no fato de ensinar a
ler esse tipo de texto . . . .sso que chamamos
de transposição didática.
O jornal é utilizado para a retirada de
informações, mas com objetivos além do que
é de natureza didática. Portanto, a formação
continuada se refere ao aprimoramento profissional do pessoal docente, técnico e administrativo no próprio contexto de trabalho.
Atualmente, o desenvolvimento profissional
não se restringe ao mero treinamento.
A ideia é eu a própria escola constitui lugar
de formação profissional, por ser sobretudo nela, no contexto de trabalho, que os
professores e demais funcionários podem
reconstruir suas práticas, o que resulta em
mudanças pessoais e profissionais (LIBÂNEO; OLIVEIRA & TOSCHI, 2012, p. 89).

A Escola constitui lugar de formação profissional, por ser, sobretudo nela, no contexto de
trabalho que os professores e demais funcionários podem reconstruir suas práticas que resultam em mudanças pessoais e profissionais; A
Escola se constitui o palco de todo processo
de ensino-aprendizagem que surgem os problemas, as dificuldades, os sonhos, as utopias.
Segundo Nóvoa (1995):
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mulação (de Cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas impor um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)
construção permanente de uma identidade
pessoal. Por isso é tão importante investir na
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p. 54).
A reflexão sobre a prática de cada um
é reflexo de parada que pressupõe uma reflexão sobre a própria prática e de como essa
prática poderia ser melhor no aprendizado
dos alunos e na interação que o professor
tem com os seus colegas de trabalho, com os
alunos, com a Coordenação, a Equipe Gestora, a Administração Escolar.
A formação requer orientar-se por procedimentos que possibilitem a problematização da experiência, permitindo a compreensão aprofundada dos problemas,
facilitando a sua superação, planejando
conjuntamente em que irão aparecer
os conflitos de interesses, as diferenças
conceituais que irão exigir negociações,
mediações de conflitos, construção de
consensos e elaboração de um contrato
didático para que possa o aprendizado
ocorrer com a participação de todos os
envolvido no processo de ensino-aprendizagem.

Portanto a formação continuada de professores é um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação
inicial, com o objetivo de assegurar um ensino
de melhor qualidade aos alunos de forma que
a formação continuada se constitua em uma
prática coletiva reflexiva, enriquecida quando
se desenvolve no próprio contexto escolar,
privilegiando a escola como o lócus de formação continuada da docência.

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 Nóvoa (1995, 2001, 2006,
2012), Isaia e Bolzan (2007), Contreras
(2002), Brook (1995), Tardif (2002), Luckesi (2007), Sousa & Ramalho (2012), Souza,
(2006), Santo (1998) dentre outros que pesquisam sobre essa temática e que apresenta
os resultados de seus estudos para os professores, para a escola, para a sociedade.
A formação continuada na docência
deve ser uma preocupação de todos os
profissionais da Equipe Gestora de nossas
Escolas que na sua grande maioria se torna professor do dia pra noite, quer dizer, ele
dorme estudante de Licenciatura de Biologia
e acorda professor de Biologia e aí urge que
essa formação continuada aconteça onde o
aprendizado se concretiza.
A discussão sobre a formação de professores não é nova, no entanto, ela pressupõe vontade política, muito embora se tenha percebido
nas últimas décadas um avanço significativo com
relação a essa temática que ainda deixa a desejar nas condições de trabalho nas Escolas.
No contexto onde o processo de ensino-aprendizagem se dá a aprendizagem se
faz necessário a realização de discussões,
estudos, seminários, simpósios, palestras, parada pedagógica acerca das questões epistemológicas e da práxis docente que contempla
a formação dos professores.
A complexidade do trabalho docente
desafia gestores, coordenadores e especialistas a proporcionarem espaços para que
a formação continuada aconteça e que os
docentes possam aprofundar suas práticas
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pedagógicas de maneira com correspondam
aos anseios de uma sociedade que está em
constante transformação e que se faz presente na sala de aula na Escola onde a jornada
docente se efetiva na contemporaneidade.
É de consenso de todos que vivemos
profundas transformações acerca do trabalho
docente e como esse profissional se insere
nesse trabalho que mudou muito com o advento da informática, na sociedade tecnológica, interativa é nesse contexto que temos
o docente com seus conteúdos frente aos
alunos cada vez mais exigentes e desinteressados, mas que carecem conhecer.
Por fim, há que se valorizar o trabalho
realizado pelos professores – que se constituem de homens e mulheres – que deixam
suas casas e passam muito tempo de seu dia
nas Escolas preocupados com a formação
de cidadãos que irão atuar nos diversos segmentos de nossa sociedade cada vez mais
exigente e complexa, no entanto, os professores se configuram na condição essencial para
melhorar a qualidade de ensino . . . .ormação
é de fundamental importância.
É esse desenvolvimento dessa capacidade de pensar e fazer que se dá de forma
intrínseca é que muitas políticas públicas vão
deixando de lado, ou seja, se o professor não
tem uma cabeça bem formada não se dá a
articulação . . . .ontribuição dom o trabalho
docente na perspectiva de que os alunos ao
final do percurso possam de fato serem excelentes cidadãos: críticos e criativos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação continuada deve ser feita com várias frentes e de várias formas e isso envolve não somente a rede de ensino, mas também uma iniciativa do próprio professor em
querer se atualizar, se capacitar para estar em condições responder os novos paradigmas
que a educação coloca para este professor que está atuando em sala de aula em querer e
estar atualizado.
A palavra de ordem atualmente é competência, competência . . . .aber fazer, ou seja,
é materializar o aprender transformando no fazer e, na formação continuada do professor é
urgente levar o professor a aprender a fazer, não se trata do acúmulo de conteúdos, mas de
realmente transformar aqueles conteúdos compreendidos na aula ministrada, na forma de
passar o conteúdo e na maneira de realizar a avaliação que se faz com os alunos.
Somos pessoas diferentes buscando caminhos diferentes, mas sempre pensando em
nossos alunos, em nossas aulas com novos instrumentos, técnicas, recursos e com uma formação continuada que o professor possa aprofundar e estar em constante reciclagem para
as novas demandas que a educação exige em um mundo cada vez mais tecnológico.
A formação continuada deve fazer parte de toda atividade profissional, sobretudo para
os profissionais da área educacional, independentemente do componente curricular de atuação, o(a) professor(a) está convocado à inovação pedagógica, implementando e ampliando
a formação inicial.
Portanto, essa preocupação deve estar presente no Corpo Docente, na Equipe Pedagógica, na Coordenação Pedagógica e na Equipe Técnica que deverá propor espaços em
que a formação se torne uma resposta aos novos anseios que a sociedade coloca para os
profissionais da Educação Básica e nas Instituições de Ensino Superior.
Urge o diálogo para o enfrentamento das questões econômica, social, tecnológica e
cultural presente no cotidiano, no chão das escolas, não se podendo desconsiderar as experiências que os docentes trazem consigo de suas andanças pelas Escolas.
Os seus modos de fazer, sua prática pedagógica, seus recursos e instrumentos utilizados no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, seus desejos, suas aspirações, seus
sonhos e, sobretudo, buscando compreender como se dá sua prática pedagógica na regência
em sala de aula.
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A VIOLÊNCIA ESCOLAR
RESUMO: A violência escolar é uma temática bastante extensa e de complexa definição, visto
ela estar ainda hoje presente no cotidiano de diversos setores, como o local de trabalho, nas
unidades escolares, no próprio ambiente familiar e em qualquer outro lugar. A violência pode
acontecer de distintas configurações, sejam elas feitas fisicamente, psicologicamente, verbalmente,
comportamentais, de cunho religioso, dentre várias outras configurações. A violência no campo
escolar, temática proposta para este estudo, vem se mostrando bastante debatida, analisada e
conjeturada por múltiplos estudiosos e profissionais contemporâneos, sendo que todos os dias
são vistas novas reportagens de atos de violência no ambiente escolar, por parte dos estudantes
com os docentes, por parte dos educadores com os estudantes, por parte de estudantes contra
estudantes e até mesmo contra a própria escola. Tendo este horizonte em mente, este trabalho
foi edificado por meio de revisão bibliográfica de livros, de artigos, de monografias, dentre outros
materiais que dissertam acerca desta temática. O desígnio deste artigo, então, é fazer uma
revisão dos referenciais teóricos que abordam a violência na unidade escolar, para que todos
que lerem este artigo consigam obter uma melhor apreensão acerca desta temática tão atual e
assustadora.
Palavras-chave: Violência; Escola; Educação.
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INTRODUÇÃO
A violência escolar é uma temática que se mostra sempre presente no cotidiano mundial,
sendo divulgada nos jornais, nos canais de televisão, no rádio e ainda nas conversas diárias,
o que a faz, a cada dia, ganhar mais ambiente nos debates e nas discussões do dia a dia.
A violência escolar, se for refletida de uma maneira mais extensa, mostra-se encarada
como sendo de várias configurações:
• Violência doméstica;
• Violência política;
• Violência policial;
• Violência religiosa;
• Violência criminal;
• Violência simbólica;
• Violência nas ruas, no trânsito, nas escolas, no campo;
• Violência contra os jovens, as crianças, as mulheres, os idosos, os portadores de
necessidades especiais, os afrodescendentes;
• Violência na diversidade de gênero, dentre outras.
Para Abramovay (2002):
A noção de violência é, por princípio, ambígua. Não existe uma única percepção do que seja
violência, mas multiplicidade de atos violentos, cujas significações devem ser analisadas a partir
das normas, das condições e dos contextos sociais, variando de um período histórico a outro
(ABRAMOVAY, 2002, p.17).

Por meio dos pensamentos de Abramovay (2002), percebe-se claramente que a violência escolar é um tema bastante extenso, sendo que, para um grupo de indivíduos determinada
conduta pode ser estimada como sendo violenta, contudo, para outro grupo de indivíduos a
mesma conduta se mostra como sendo natural, o que faz parte da própria cultura ou tradição
de cada grupo.
Há muitos anos, os seres humanos aguentam atos violentos, desde o período da escravatura estes atos já adivinham e atualmente se mantém ganhando maiores dimensões,
entretanto, hoje não são mais aceitos e há uma busca constante em se acabar com tais atitudes violentas.
Segundo Waiselfisz (2006):
Há violência quando, em uma situação de interação, um ou vários atores agem de maneira direta
ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou a mais pessoas em graus variáveis,
seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses ou em suas participações simbólicas e culturais (MICHAUD apud WAISELFISZ , 2006, p.14).

Assim, percebe-se que a temática acerca da violência escolar nos últimos anos vem se
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tornando bastante estudada e discutida em debates em círculos de estudiosos, em expedições eleitorais, nas monografias e em vários estudos, suscitando uma ponderação bastante
importante e imperativa.
Os noticiários televisivos dos últimos anos têm mostrado muitas reportagens acerca da
violência dentro da atmosfera escolar, sendo estas violências entre estudantes, entre estudantes e professores e ainda feitas pelo entorno da unidade escolar (MICHAUD apud WAISELFISZ
, 2006).
As violências entre os estudantes, na maioria das vezes, são causadas pela formação de
grupos, dos quais os demais companheiros são recusados no mesmo, havendo, na maioria
das vezes, preconceito, bullying, discriminação de cunho físico, dentre muitos outros motivos.
A violência que ocorre no entorno da unidade escolar geralmente é causada pela venda de
drogas, sendo elas substâncias legais ou mesmo substâncias ilegais, como também é causada por meio de vandalismo e de roubos a salas comerciais, ao patrimônio da própria unidade
escolar, dentre outros lugares (MICHAUD apud WAISELFISZ, 2006).
A violência nas unidades escolares já permanece há inquietos anos, havendo apontamentos que assinalam a sua existência já no princípio do século XIX, entretanto, essas ações
não eram explanadas com tanta seriedade como é hoje em dia. Tendo este horizonte em
mente, a edificação deste artigo será feita por meio de uma investigação dos referenciais
teóricos acerca da temática “A violência escolar”, mostrando a sua relevância no meio educacional (MICHAUD apud WAISELFISZ, 2006). Deste modo, esta pesquisa buscará averiguar o
contexto da violência no campo escolar, baseada na revisão bibliográfica dessas referências
de cunho teórico acerca da temática aqui proposta para debate, de caráter crítico e reflexivo.
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A VIOLÊNCIA E SEU CONCEITO
EDUCACIONAL
Nos derradeiros anos, a violência vem
se contornando como sendo uma das principais dificuldades encaradas pelos governantes dos municípios, dos estados e do país,
visto que o número de ações violentas cresce
a cada dia e se mostra claramente ligada à
saúde do indivíduo (KRUG et al., 2002).
As percentagens acerca da mortalidade e ainda da morbidade ligadas à violência
passaram a apresentar um novo contexto, o
qual enfoca as doenças crônicas e as doenças degenerativas, colocando-as ao lado da
violência e de todos os tipos de acidentes,
tornando-as ainda mais significativas na saúde como um todo (KRUG et al., 2002).
Com isso, percebe-se claramente que
a violência afeta grandemente a área da saúde, visto que ela leva o indivíduo à morte, às
lesões, à traumas físicos ou mesmo traumas
mentais, traumas emocionais e traumas espirituais, diminuindo a qualidade de vida dos
indivíduos. Posteriormente a diversos estudos
e diversas colocações, especialmente os que
abordam as decorrências deste feito, foi que
a Organização Mundial da Saúde, exatamente
em 2002, determinou a violência como sendo:
[...] uso intencional da força física ou do
poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um
grupo ou uma comunidade, que resulte
ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação
(KRUG et al., 2002, p. 5).

Para Sposito (1998), a definição de violência mais aceita e repercutida . . . .e que “a
violência é todo ato que implica na ruptura
de um nexo social pelo uso da força”. Diversos autores originam acepções em analogia
a violência escolar, entretanto, é complexo de
ver essa temática sendo avaliada de uma ma-

neira que seja concisa e por inteira, visto que,
em muitos episódios, as violências estimadas
de maneira mais perspicaz como . . . .pisódio
do racismo e da violência alegórica não são
abordados.
Bonamigo (2008) mostra que “ao longo
do tempo e da percepção do ser humano
foram abrangidas novos tipos de violências
como: discriminação por cor, sexo, idade, etnia, religião, escolha sexual, entre outros”.
Mostra-se necessário adotar um cuidado ao ampliar a acepção acerca da violência, contudo caso ela seja vista por meio de
um conceito mais restrito, corre-se o risco de
afastar determinadas práticas ou ações de
cunho comportamental.
Assim, a violência verbal, por exemplo, incide na maioria das vezes por meio de
afrontas morais, de palavrões e ainda de depreciações. A violência sexual, por sua vez,
é aquela na qual o agressor abusa do poder que acredita ter sobre a sua vítima, para,
assim, alcançar uma gratificação de cunho
sexual, sem que haja a aquiescência do indivíduo e, na sua maioria das vezes, ela está
ligada à violência física.
Ao se falar acerca da violência deve-se
lembrar dos atos de agressão e de crueldade
contra outros indivíduos ou ainda de grupos
de indivíduos. De acordo com Costa (1997):
A origem da violência humana tem sido
estudada por muitos sociólogos e historiadores, que veem na escassez de bens
e fonte maior de conflito entre os homens.
Para esses estudiosos, entre os quais estão Hobbes, Rousseau, Marx e Engels, a
origem dos conflitos e da violência remonta às organizações humanas mais primitivas (COSTA, 1997, p. 283).

Costa (1997) mostra com seus pensamentos que os atos de violência permanecem
profundamente ligados às relações de poder
entre os indivíduos, contudo, é muito importante recordar que a violência humana per31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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manece desde muitos anos, mas foi apenas
nos derradeiros anos que ela começou a ser
considerada, discutida, analisada e conjeturada com mais seriedade.
Por meio da revolução agrícola, por exemplo, as relações existentes entre os homens
com o meio em que vive foram alteradas, como
mostra claramente Silva; Soares; Silva (2006):
Fez com que o homem se sedentarizesse,
abandonando a vida nômade que o fazia
viver [...] em diferentes lugares. Estabelecendo-se de forma definitiva em determinado sítio, o homem passou a ter um novo
comportamento em relação à natureza:
deixou de ser predador e tornou-se produtivo (SILVA, SOARES e SILVA, 2006, p. 2).

No Brasil, as iniciais pesquisas que envolvem estudos acerca da violência escolar
nasceram na década de 70; já nos Estados
Unidos nasceram na década de 50, mostrando claramente que tal acontecimento é bem
mais remoto do que se reflete, entretanto, de
acordo com Abramovay (2003): “[...] com o
passar do tempo, ele foi ganhando traços
mais graves e transformando-se em um problema social realmente preocupante”.
Assim, apreende-se que a temática aqui
debatida é algo de extrema seriedade, visto
que tanto a formação quanto o desenvolvimento dos estudantes incidem em maior parte pelo
lado de dentro dos portões das unidades escolares, local que deveria ser totalmente seguro.

A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA
CONTEMPORANEIDADE
Em toda sociedade, a violência escolar
mostra-se como sendo um fenômeno manifesto de forma geral, permanecendo presente
na atmosfera familiar, nas ruas, nas empresas,
nos parques, na atmosfera escolar, dentre diversos exemplos, estando presente ainda em
todos os meios de comunicação como os
noticiários e todas as reportagens televisivas,
em jornais, em rádios, em internet e em muitos outros.

Costa (2011) salienta que “nas escolas
a violência é manifestada das mais diversas
formas, tornando-se objeto da atenção de
toda a sociedade, principalmente de estudiosos e pesquisadores”. Toda criança que é vítima de qualquer tipo de violência, de acordo
com Souza (2008): [...] além de reproduzi-la,
pode reagir através de uma mudança brusca
de comportamento. Falta de atenção, baixa
autoestima, variação de humor e agressividade são alguns sinais aos quais pais e educadores devem estar sempre atentos (SOUZA,
2008, p. 119).
Assim, mostra-se sendo de extrema importância que se consiga identificar os meios
e modos de violência pelos quais todas as
crianças sofrem, para que, desta forma, possa ser apreendido como decorrem todos os
seus reflexos dentro da atmosfera escolar.
Souza (2008) mostra que:
[...] dependendo do local e da maneira
como ocorre a violência, ela pode ser
classificada como criminal, policial, estatal, institucional; pode também ocorrer na
forma física ou psicológica, doméstica,
rural, urbana, escolar dentre outras classificações, podendo ser aparente ou não
(SOUZA, 2008, p. 120).

O autor ainda salienta que “a violência
psicológica é ocasionada por ameaças, humilhações, intimidações, rejeição e desrespeito,
sendo que na grande maioria dos casos as
mesmas nem são percebidas e podem ser
mais graves do que a violência física”.
Para Didomenico (2011) “o Estatuto da
Criança e do Adolescente é uma legislação
avançada, que tem um caráter pedagógico,
mas que não é aplicado como deveria”.
Didomênico (2011), por sua vez, mostra que “ao invés de construir mais presídios,
gastar com operações policiais, dentre outros
custos, seria mais barato e mais bem aplicado os recursos públicos se fossem destinados à educação . . . .orreta aplicação dos
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

363

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

mecanismos já existentes”.
Cortez (2012) alude também que:
Assim, com relativa frequência os alunos
deixam de brincar coletivamente, passando a se agredirem uns aos outros sem
motivos aparentes. Estas agressões constantes têm interferido no rendimento escolar dos dois lados, de quem agride e de
quem é agredido, e culmina na falta de
interesse pelos estudos (CORTEZ, 2012,
p. 17).

O padrão de violência que ocorre entre
os estudantes remete na maioria das vezes
a violência de forma mais física ou mesmo a
psicológica, com a qual os próprios estudantes se atacam fisicamente ou mesmo verbalmente, por meio de tapas, e empurrões, de
apertões e outros modos; já a violência dos
estudantes com os educadores ou diretores
ocorrem na maioria das vezes por meio de
ameaças.

TÁTICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA
NAS UNIDADES ESCOLARES
As unidades escolares necessitam ter
uma melhor compreensão acerca da violência que nela incide, principalmente como ela
acontece e de que maneira ela entra na comunidade. Isso é visto em Spósito (1998):
Compreender as práticas de agressões
e superá-las demandam esforços de entendimento sobre os caminhos que permitirão a ação socializadora da escola,
ampliando com novas atribuições as
consolidadas representações do mundo
adulto em torno da ascensão social (SPOSITO, 1998, p. 73).

Todos os gestores das unidades escolares têm um papel capital, visto que eles necessitam apoiar os educadores, apoiando-os,
auxiliando-os e ainda instruindo-os. Os pais,
por sua vez, necessitam participar destas
ponderações, podendo e devendo aconselhar, explicar e contribuir em situações que
submetem a violência.

Para Schilling (2008), “a escola deve
ser um lugar onde todos sejam respeitados,
ouvindo opiniões e fornecendo opiniões e acima de tudo que o professor tenha claro que
aluno deseja formar”. Silva (2009) salienta
que:
A falta de respeito dos professores para
com os alunos e vice-versa, as lacunas na
formação de professores, a baixa qualidade de ensino e aulas desmotivadas são
outros tantos fatores internos que podem
estar relacionados à violência escolar levando o aluno ao fracasso escolar (SILVA,
2009, p. 3).

A unidade escolar que não atinge este
reconhecimento acerca da violência na escola está assumindo a sua inabilidade para
passar por esta dificuldade que submerge
tanto os estudantes quanto o seu quadro de
profissionais. Assim, de acordo com Galvão
(2010):
[...] a proposta curricular precisa ter como
objetivo maior transformar a escola num
âmbito de realização pessoal, capaz de
transformar padrões de comportamento,
produzir ideias, conciliar alternativas e administrar (além de ensinar a administrar)
conflitos (GALVÃO, 2010, p. 11).

Os educadores necessitam conectar a
noção científica . . . .rática do cotidiano para
se trabalhar com seus estudantes acerca dos
mais diferentes contextos.
Assim, os diretores e os coordenadores
pedagógicos mostram ter um papel capital
dentro do campo escolar, pois, como mostra
Rocha (2006): “[...] uma gestão de qualidade
inclui projetos que tragam os professores, pais
e voluntários para perto dos alunos, dentro da
escola. Projetos como atividades internas nos
períodos em que não se tenham aulas, aos
fins de semana etc, [...]” (ROCHA, 2006, s/p).
É imprescindível que os docentes, os
diretores, os coordenadores pedagógicos e
ainda os pais confiem no estudante como
sendo uma forte potencialidade, ainda que ele
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esteja exibindo suas próprias dificuldades e
frustrações ou mesmo atuando com violência.
De acordo com Cortez (2012):
A chave para a solução da violência pode
ser o gestor. Sem ele, nada se faz. Mas
ele sozinho não faz quase nada. Ao lidar
com a situação, esse profissional convive com diferentes interpretações. Uma
delas . . . .o senso comum, alimentado
pela imprensa. De modo geral, os meios
de comunicação pouco levam à reflexão
(CORTEZ, 2012, p.24).

Desta forma, torna-se admissível concluir que a violência é um problema que disfarça todos os demais. De maneira geral,
acontece com o estudante que convive na
unidade escolar, com aquele estudante que
mais frequenta a escola, contra os educadores.
Contra todos os funcionários, contra
os gestores e ainda contra a sociedade que
circula a unidade escolar, sendo necessário
pensar nisso e criar ambientes para debates
e reflexões acerca da temática, criando, com
isso, táticas para poder combater, tornar mínima e, especialmente, para se poder prevenir a
violência no campo escolar (CORTEZ, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência escolar é uma temática bastante complexa para ser avaliada e conjeturada
de maneira genérica e, quando ligada ao campo escolar, mostra-se ainda mais complexa para
ser abordada, mesmo sendo de extrema importância, visto ser exatamente neste ambiente
que os estudantes pequenos e os adolescentes se desenvolvem e aprendem novos valores,
novos conceitos, suas crenças, dentre outros aprendizados.
São distintas as configurações de violência no campo escolar que podem ser encontradas nesse cotidiano, sejam elas feitas contra o patrimônio escolar; contra os educadores, contra os diretores e os demais funcionários da escola, ou mesmo entre os próprios estudantes.
Esse tipo de violência pode ser caracterizado como sendo uma violência de configuração física ou psicológica, tendo em vista que as agressões físicas são de simplificada percepção, contudo, as psicológicas se mostram como sendo as mais complexas para serem
apreendidas, o que as tornam mais graves, em relação às demais, tendo em vista as suas
complexidades.
Assim, por meio da leitura deste artigo, poderá haver a confirmação da importância da
ponderação acerca da analogia da violência no campo escolar, sendo esta uma temática que
deve ser refletida e analisada com mais cuidado.
Tendo-se sempre em vista todos os direitos e ainda os deveres de cada indivíduo, bem
longe de agenciar uma estimativa em relação ao currículo escolar recente, que em determinados episódios não são atrativos aos olhos dos estudantes, sem contar que ainda existe o
despreparo de muitos educadores.
Em suma, este artigo se torna totalmente fundamental, pois, por meio de sua leitura,
torna-se possível desenvolver uma nova visão acerca de um tema tão preocupante no meio
educacional.
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OS DESAFIOS DO EAD NO BRASIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo promover uma reflexão sobre a (EAD) Educação a Distância,
abordando seus principais períodos dentro do sistema educacional. Apresentando seu conceito,
fundamento . . . .ue ela representa na realidade brasileira. Discorrendo sobre sua contribuição
na formação acadêmica, que vem favorecendo e democratizando o acesso ao ensino superior
e técnico, sendo reconhecido e incentivado pelo Ministério da Educação. Esta modalidade de
ensino vem tomando força seja na rede pública ou privada, ganhado grande evidência nas cidades
do Brasil e formando profissionais em várias áreas contribuído e preparando os alunos para o
mercado de trabalho.
Palavras-chave: Educação a Distância; Democratização do ensino; Mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO

A

Educação sempre foi o desejo do homem, a busca por conhecimento atrai os seres pensantes, o sonho de buscar conhecimento faxina muitos, também, . . . .esejo das famílias da sociedade, que seus filhos estudem desde o ensino básico
até o ensino superior.
Segundo dados da Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED, o número
de instituições que ofertam cursos superiores na modalidade EAD cresceu 36% no período
de 2004 a 2006. Passando de 166 para 225.
O número de alunos cresceu 150%, passando de 309.957 para 778.458 no mesmo
período. Este número de instituições de ensino públicas e privadas que oferecem cursos nesta
modalidade tem crescido significativamente no Brasil depois da publicação da Lei de Diretrizes
e Bases – LDB em 1996 (ABED, 2009).
Este trabalho busca como objetivo geral abordar a Educação a Distância, promovendo
uma reflexão sobre o tema e seus períodos e conceito, que vem se tornando uma modalidade
de ensino muito procurada por alunos de todas as idades e situação financeira, para realizar
o sonho da graduação e se qualificar para o mercado de trabalho.
Buscou também, abordar o impacto e contribuição na formação acadêmica e técnica,
que facilitou e democratizou . . . .cesso ao ensino, discorreu sobre a importância dada pelo
Ministério da Educação a esta modalidade.
Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: descrever a origem
histórica relevante ao tema, relacionando quais os cursos que são os aprovados pelo Ministério da Educação na EDA. Nesse contexto, esse trabalho justifica-se pela relevância social do
assunto aqui abordado. Tendo em vista o grande número de alunos que realizaram o sonho
de ingressar no ensino superior e técnico.
A confecção do artigo científico será baseada em uma pesquisa teórica, realizada através de levantamento bibliográfico e documental, sendo utilizados entre outros, artigos científicos com abordagem descritiva e qualitativa, com busca em bases de dados certificados e de
grande credibilidade na comunidade acadêmica, usando termos como “Educação a distância",
Avanços tecnológicos”, “Mercado de trabalho”. O método de procedimento será o dedutivo,
com abordagem qualitativa partindo de uma análise geral do universo que envolve a educação.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

370

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS . . . .AD
No final do século XIX e no início do século XX, a tecnologia avançou gradativamente
em todo o mundo, em especial em muitos
países da Europa, EUA e no Brasil.
O acesso a esta tecnologia aumentou
significativamente no século XXI, alcançando
também a educação, com isso, os avanços
tecnológicos tornaram mais visíveis as possibilidades de desenvolvimento da EAD, países
da Europa, África e América.
Países como Suécia, Inglaterra, França,
bem como, Canadá e EUA e mais recentemente o Brasil, são considerados grandes
propulsores da metodologia da educação à
distância (MARTINS, 2005).
Inicialmente a oferta dos cursos a distância era a correspondência e tinha como
finalidade ampliar as oportunidades educacionais, permitindo que as camadas sociais
menos privilegiadas economicamente pudessem participar do sistema formal de ensino,
sobretudo da educação básica, uma vez que
as preocupações iniciais da EAD estavam focadas neste nível, em cursos preparatórios
para o trabalho.
Este tipo de ensino era considerado de
baixo nível, mas tinha objetivo de democratizar a educação, mas sofriam preconceitos e
tinham o estigma de ser um ensino destinado
às massas, à população marginalizada, para
compensar os atrasos educativos provocados
pelo modelo capitalista de desenvolvimento.

serviram para caracterizar os diferentes modelos de EAD existentes, outros países, também,
criaram instituições para desenvolver projetos
formais de educação a distância (MARTINS,
2005).
Em Madri (1972), surgiu a Universidade
Nacional de Educação a Distância, (UNED)
que pode ser caracterizada como uma das
iniciativas de maior sucesso e que serviu de
modelo. Com o surgimento das primeiras instituições educacionais voltadas para a EAD
na metade do século XX e com o desenvolvimento acentuado das tecnologias de comunicação, viu-se a necessidade de conceituar
a EAD e descrever com segurança as suas
metodologias de ensino. Desmond Keegan
(1980) que identifica alguns elementos-chave
dos processos educacionais à distância, tais
como:
• distância física entre professores e
alunos;
• influência de uma organização educacional;
• uso da mídia para interligar professores e alunos;
• troca de comunicação bidirecional;
• aprendizes vistos como indivíduos, ao
invés de grupos de alunos.

Com o surgimento do rádio, do telégrafo e do telefone, o ensino a distância teve
grande impulso, caracterizando o início da era
moderna dos meios de comunicação.

Outros educadores na Europa na década de 90 elaboraram um estudo do qual
resultou um relatório, apresentado em 1997
e denominado VOCTADE – Vocational Education and Training (VET) até a distancia in the
European Union. Representou um apanhado
das diversas metodologias utilizadas pelas
instituições de ensino que trabalham com a
EAD na União Europeia.

A criação da Universidade Aberta de
Londres em 1970, a Open University, foi um
dos marcos históricos da Educação a distância, que contribuiu decisivamente para o
desenvolvimento de métodos e técnicas que

O relatório em questão, além das contribuições de cunho teórico e metodológico,
apresentou universidades, colégios, centros
de treinamento e universidades abertas,
como as instituições promovedoras de cursos
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de educação à distância, os quais distribuem
os alunos em grupos ou individualmente e
diferenciam os cursos considerando a distribuição ou não de material didático pré-preparado.

de expansão da EAD no final dos anos 60 e
na década de 70, estudiosos desta modalidade educativa apresentam suas contribuições,
estas foram classificadas por Keegan (1983)
em três grupos,” assim distribuídos:

O relatório foi aceito como um trabalho de cunho científico pelos profissionais do
meio acadêmico, colaborando para o aprofundamento dos conhecimentos sobre esta
modalidade de ensino.

• as teorias da autonomia e independência, arguidas por Charles Wedemeyer
(EUA) e Michael Moore (Reino Unido), que
refletem, como componente essencial, a independência do aluno;

Com tudo, sobre este tema Desmond
Keegan (1996), um dos principais teóricos da
EAD, destaca em suas obras que o processo
educacional a distância tem a seguintes características:

• o trabalho de Otto Peters (Alemanha)
em uma teoria da industrialização, que reflete
a tentativa de visualizar o campo da educação
a distância como uma forma industrializada
de ensinamento e aprendizagem;

• sofre influência de uma organização
educacional no planejamento, preparação do
material de ensino e na provisão de serviços
de suporte aos alunos;

• A terceira corrente integra as teorias
de interação e comunicação formuladas por
Baath (Suécia), Stewart (Reino Unido) e Börje
Holmberg (Suécia), Daniel & Marquis (Reino
Unido).

• distância física entre professores e
alunos;
• utilização da mídia – impressos,
áudio, vídeo ou computador – para mediar
ações educativas entre professores e alunos
no desenvolvimento do conteúdo do curso;
• comunicação bidirecional, de forma
que o aluno pode se beneficiar de um diálogo
mais estreito com o professor;
• quase permanente ausência de grupos de aprendizagem presenciais, com a
possibilidade de encontros, face a face ou
através de meios eletrônicos, sendo os estudos individuais responsáveis por completar as
necessidades e propósitos de socialização.
Nesta modalidade de ensino são atribuídas aos alunos maiores responsabilidade
sobre a própria formação, trabalhando a maturidade intelectual para estudos individuais
e disciplina para o cumprimento das tarefas
propostas pelos professores.
Landim (1997, p. 9) diz que “com a gran-

Otto Peters (2001), um dos pesquisadores citados no relatório VOCTADE de 1997,
ao escrever sobre teoria da industrialização,
considerou que ensino a distância incorpora os métodos do trabalho industrial. Martins
(2005) resumiu suas proposições da seguinte
forma:
• Os estudos a distância são uma realidade em função da produção do material
em escala industrial. O material é preparado
por uma equipe de especialistas de diversas
áreas. Isto significa uma mudança radical nas
funções docentes tradicionais;
• Planejamento do curso, a organização racional de todo o processo . . . .ormatação das fases se assemelha à produção
industrial;
• A preocupação de um contínuo controle, como a sistematização de contínuas
avaliações no processo e do produto da EAD,
objetiva a otimização do tempo e do trabalho
dos recursos humanos e;
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• A centralização e monopolização da
produção tornam esse sistema economicamente rentável.
Com as discussões sobre a industrialização da educação na modalidade a distância, não se pode deixar de analisar os resultados efetivos alcançados por ela sob o ponto
de vista dos alunos.

ALGUNS CONCEITOS
No que se refere ao conceito de educação à distância. Niskier, diz que:
A EAD tornou-se a modalidade fundamental de aprendizagem e ensino, no mundo
inteiro. Antes cercada de mistério, hoje é
até mesmo reivindicada por sindicatos poderosos, no Brasil, onde o seu prestígio
cresce de forma bastante visível. Parte-se
de um conceito extremamente simples:
alunos e professores separados por certa distância e, às vezes, pelo tempo. A
modalidade modifica aquela velha ideia
de que, para existir ensino, seria sempre
necessário contar com a figura do professor em sala e de um grupo de estudantes
(NISKIER, 2000, p. 49).

A EAD se desenvolve através da articulação de atividades pedagógicas para isso,
utiliza-se de formas de comunicação não contígua, que independem do tempo e do lugar
onde se encontram os atores do processo,
isso a torna interessante para alunos adultos que têm compromisso com o mercado
de trabalho: [...] o sistema a distância implica
estudar por si mesmo, mas o aluno não está
só; vale-se de um curso e de interação com
instrutores e com uma organização de apoio.
Produz-se, assim, uma espécie de diálogo
em forma de tráfego de mão dupla (LANDIM,
1997, p. 14).
Segundo o mesmo autor:
As bases teóricas da Educação a distância ainda são frágeis, porque, realmente, não é fácil estabelecer fundamentos
neste campo, o que se explica, em parte, certamente, pela falta de um estudo

de conjunto das variadas experiências,
raramente mal sucedidas, aliás, que se
espalham em dezenas de países, cada
qual com suas peculiaridades, interesses,
conveniências e objetivos, não se tendo
chegado, ainda, a envidar esforços nacionais ou internacionais para embasamento
teórico das experiências realizadas separadamente (LANDIM, 1997, p. 9).

Os conceitos de autonomia e independência, arguidos por Keegan (1996), têm
como fundamento a aprendizagem, sendo a
metodologia aplicada na EAD que possui sua
base na conscientização dos alunos sobre o
seu papel no resultado das atividades acadêmicas para o seu aprendizado, que virá com
comprometimento e responsabilidade. Por outro lado, a orientação e apoio dos professores
também são essenciais para a aprendizagem
de cada estudante.
Segundo Vidal e Silva o Ensino a Distância caracteriza-se por ser o:
[...] aprendizado que ocorre num lugar diferente do local de ensino, utilizando técnicas e tecnologias, além de uma estrutura
organizadora que apóie esta modalidade.
Os acessos aos mais variados meios tecnológicos possibilitaram que a separação
entre aluno e professor nem sempre seja
total e tão dispersa como nos modelos
anteriores. Neste modelo, a flexibilidade
de espaço e tempo é redimensionada
com os contatos on-line, tornamos a comunicação mais rápida e, com isso, poderá ter o acompanhamento contínuo do
seu próprio processo de aprendizagem
e sentir-se mais motivado a continuar os
estudos (VIDAL; SILVA, 2010, p. 2).

Nota-se a dificuldade para se chegar a
um consenso sobre a definição de educação
a distância e, obviamente, essa dificuldade
está diretamente relacionada ao fato de existir
uma carência na definição de seus fundamentos.

O ACESSO À EDUCAÇÃO
No Brasil esta modalidade de ensino é
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direcionada para alunos da idade adulta, assim, destaca Martins (2005), [...] "Os adultos
são, por definição, autores responsáveis e,
assim, têm o direito de decidir sobre o que e
como será sua educação.
O estudante adulto possui muitos deveres e responsabilidades no seu cotidiano,
com tudo ele se mostra bem preocupado em
relação às atividades de estudo. Com a Lei n.
9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
para todos os níveis de ensino (LDB).
O ensino a distância, conforme dispõe o
parágrafo 4º, do inciso IV, do artigo 32, passa
a ser definido como uma modalidade utilizada
para “complementação da aprendizagem ou
em situações emergenciais”; e segundo o inciso 2, do artigo 87, cada município deve ser
responsável por “prover cursos presenciais
ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados”.
O artigo 80 da mesma lei estabelece
que “o poder público incentivará o desenvolvimento . . . .eiculação de programas de ensino
a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino e de educação continuada” (BRASIL, 1996). A partir da década de 70, criou
uma série de programas cujo objetivo era alavancar as iniciativas de educação a distância,
podemos citar como exemplo o Programa Nacional de Tecnologias Educacionais.
O Projeto Minerva envolvendo mais de
1200 emissoras de rádio, a TV escola de São
Luís do Maranhão, a TV Universitária de Recife, a TVE do Rio de Janeiro, a TV Cultura em
São Paulo, o projeto FEPLAN no Rio Grande
do Sul, o IRDEB na Bahia . . . .rojeto SACI
no Rio Grande do Norte. Estes são exemplos
de iniciativas que não foram levadas adiante
. . . .aioria desapareceu logo depois de ter
sido criada (MEC, 2005).
Por tudo o que foi exposto, percebe-se
que a dificuldade de alavancar as iniciativas

de EAD no Brasil se deve, sobretudo a:
• a implantação de projetos-piloto sem
o adequado planejamento para continuidade;
• falta de critérios para avaliação dos
programas implantados;
• iniciativas isoladas incapazes de criar
uma memória sistematizada dos programas
desenvolvidos;
• inexistência de avaliações das iniciativas;
• encerramento dos programas sem
qualquer prestação de contas sobre os resultados e os recursos públicos investidos;
• indefinição da estrutura institucional
para a gestão centralizada das iniciativas;
• projetos desvinculados da realidade,
desconexos com os rumos do desenvolvimento econômico e político do país;
• baixo desenvolvimento tecnológico e
carência de ferramentas de gestão das iniciativas;
• desconhecimentos dos potenciais da
EAD e de suas exigências;
• administração das iniciativas por pessoas sem a necessária qualificação para as
funções.
O Plano Nacional de Educação, exigido
pela LDB e que passou a vigorar em janeiro
de 2001, com a aprovação da Lei 10.172/01,
no capítulo que aborda a educação a distância e as Tecnologias Educacionais, refere-se
a essa modalidade de ensino “como um meio
auxiliar de indiscutível eficácia” para enfrentar “os déficits educativos e as desigualdades
regionais”.
O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro
de 2005, estabeleceu o reconhecimento no
sistema oficial de ensino dos cursos ofertados na modalidade por Instituições credenciadas pelo MEC. Com isso expande-se o pro31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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cesso de produção de conhecimento acerca
da EAD no Brasil e novos projetos de cursos
começam a ser desenvolvidos, propondo-se
inicialmente a atender interesses e necessidades específicas de formação de professores
da Educação Básica e da Educação Superior
(BRASIL, 1996).
O Ministério da Educação (MEC), criou
uma estrutura administrativa com uma secretaria específica para EAD, manuais de avaliação e regras próprias para credenciamento
de Instituições, autorização e reconhecimento
de cursos, isso tem feito com que a educação
a distância se desenvolve em paralelo com a
Educação Presencial (MEC, 1996).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996, além de apresentar como
fundamento os princípios da flexibilidade e da
avaliação, apresenta, também, o princípio do
respeito às iniciativas inovadoras, facultando
a abertura de instituições e cursos em caráter
experimental.
Ao mesmo tempo, incentiva claramente
a modalidade de educação a distância (EAD)
que, a partir de então, passou a ser desenvolvida quase que exclusivamente pela iniciativa
privada, tornando-se a modalidade de ensino
que mais cresce no país, e que, desde então,
tem sido objeto de discussão por parte dos
estudiosos, das autoridades educacionais,
das instituições de ensino, dos professores,
dos alunos e da sociedade de modo geral
(BRASIL, 1996).
A EAD é um meio apropriado para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades, e
sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação
da clientela atendida (OLIVEIRA, 2007).
O Ministério da Educação (MEC), em
última instância o responsável pela educação
no Brasil, tem se posicionado como um órgão
regulador que define as políticas e diretrizes,

que elabora os instrumentos e faz a avaliação
do sistema, hoje são oferecidos cerca de 100
cursos na educação a distância em diversas
faculdades a maioria bem-conceituadas pelo
Ministério da Educação (MEC, 1996).
Os cursos reconhecidos pelo Ministério
da Educação de bacharelado que têm duração média de quatro anos:
• Administração
• Ciências Contábeis
• Educação Física
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Relações Públicas
Cursos de licenciatura voltados para o
magistério reconhecidos pelo MEC:
• Educação Física
• Geografia
• História
• Letras
• Matemática
• Pedagogia
Os cursos de tecnólogo que tem foco
nas áreas tecnológicas, cuja conclusão confere ao estudante o título de tecnólogo na área
em questão e tem duração em média, de dois
a três anos, são eles:
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Comércio Exterior
• Ciência de Dados
• Design de Interiores
• Estética e Cosmética
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
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• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro
• Gestão Financeira
• Gestão Pública
• Logística
• Marketing
• Processos Gerenciais.
Com essa grande quantidade de cursos, o Ministério da educação aplica regras
sérias e rígidas para o reconhecimento e validação de diplomas. Para o MEC a educação
a distância é:
A Educação a Distância . . . .odalidade
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos (MEC, 2020).

A educação à distância no Brasil nos
mostra que o seu desenvolvimento aconteceu
de maneira lenta e gradativa. Também deixa
clara a existência de vários problemas que
dificultaram e ainda continuam dificultando a
criação de um sistema sólido de educação à
distância, capaz de atender as expectativas
do país e corrigir a dívida social com a educação.

MERCADO DE TRABALHO
O ensino na modalidade EAD foi se expandindo aos poucos, com tudo, mesmo com
esse desenvolvimento lento, essa modalidade
de ensino fez uma grande parcela dos estudantes cursarem o ensino superior crescendo
150%, passando de 309.957 para 778.458
no mesmo período (ABED, 2009).
O mercado de trabalho, o qual é afetado
a cada dia pelos processos de globalização,
vem exigindo cada vez mais a qualificação

profissional dos indivíduos, dessa forma, a
inclusão digital é fator indispensável para a
qualificação e profissionalização destes sujeitos (SILVA, 2005).
Rodrigues (2017) aponta que diversos
fatores impactam na inserção dos jovens no
mercado de trabalho, dando ênfase para a
falta de experiência profissional e acadêmica,
pois o capitalismo global impulsionou o aumento das exigências profissionais e pessoais para a inserção no mercado de trabalho,
sendo que em muitos casos os jovens não
possuem os requisitos básicos para a contratação, resultando de tal modo na marginalização de uma grande parcela desses jovens.
Ainda, outro fator crucial para a dificuldade na inserção no mercado de trabalho
. . . .xcesso de mão de obra, o que acarreta na
exclusão, em processos seletivos, de jovens
pouco qualificados, os quais são destinados a
atividades de baixa remuneração, consideradas “funções inferiores”( RODRIGUES, 2017).
A EAD tem sido uma ferramenta utilizada em larga escala por políticas públicas a
partir de seus programas e ações. A exemplo,
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC, criado em
2011 a partir da Lei 12.513/2011, tornou expressiva sua oferta EAD visando expandir e
interiorizar de forma democrática a oferta de
cursos de Educação Profissional e Tecnológica – EPT, ofertando qualificação profissional.
O PRONATEC por meio de programas,
projetos e ações de assistência técnica e financeira, visa ampliar a oferta de cursos de
EPT, visando contribuir para a qualificação
profissional de estudantes do ensino médio
da rede pública de ensino, inclusive estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA,
e, de forma prioritária aos beneficiários de
programas de transferência de renda, como
o Programa Bolsa Família, trabalhadores em
geral e cidadãos que tenham concluído o ensino médio em escolas da rede pública.
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O ensino a distância pode ser considerado um avanço no ponto de vista da educação, seja no ensino superior ou técnico,
em um país em desenvolvimento, sobretudo
com inclusão no mercado de trabalho, que
exige qualificação e necessita de mão de
obra especializada. Este crescimento se deu
também, pelo interesse dos alunos na busca
de uma qualificação acadêmica.
O presidente da Associação Brasileira
de Educação a Distância (ABED) Fredric Litto,
e Ricardo Holz, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (Abe-Ead), aduziram que; Determinação,
independência, organização e motivação são
alguns dos atributos que permitem ao aluno
de EAD ter sucesso em sua formação. Segundo eles, são características imprescindíveis
ao aluno e muito valorizadas no candidato a
uma vaga de emprego.
Os alunos dos cursos de ensino à distância devem ter habilidades como “autodisciplina, auto motivação, responsabilidade e
capacidade de gerenciar bem o seu próprio
tempo”, além disso, devem interagir com seus
professores, tutores e colegas, mesmo que
não tenha um contato visual e presencial com
essas pessoas, pois isso poderá auxiliá-lo na
busca de resoluções de eventuais problemas
e dificuldades. Diferentemente do ensino presencial, onde o aluno é direcionado pelo professor (SERAFINI, 2012; LESSA, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação a distância possibilitou o acesso ao ensino de diferentes estudantes no
decorrer dos anos, assim democratizando e equilibrando o ensino, com a utilização de meios
de comunicação de massa no início como a TV . . . .ádio, que alcançou um grande público
em regiões diferentes dentro de um mesmo país, tendo sempre a intenção de realizar uma
atividade capaz de interferir positivamente na sociedade sem discriminar.
Com os avanços tecnológicos o Ensino a Distância EAD, foi aperfeiçoado e modernizado, recebendo incentivos dos governos que criaram mecanismos para favorecer este tipo
de educação no Brasil. Um dos quesitos indispensáveis para essa análise . . . .apacidade e
habilidade dos alunos se projetarem socialmente numa comunidade, tanto do ponto de vista
acadêmico ou técnico, aproveitando a oportunidade . . . .vanço tecnológico que permite estudo
a distância em diversos cursos que possibilita a entrar no mercado de trabalho.
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COMO DESENVOLVER UM RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho apresenta a ideia que a educação deve ser voltada para o desenvolvimento
integral do indivíduo, onde o educador deve saber exatamente como avaliar e intervir no
desenvolvimento infantil. Desta forma a avaliação torna-se um processo de extrema importância,
já que possibilita ao educador observar e acompanhar a evolução dos seus alunos. Portanto,
este trabalho discute como melhorar o processo de avaliação na educação infantil de modo a
intervir positivamente no desenvolvimento dos educandos, com o objetivo de analisar e refletir
sobre o processo de educação e os mecanismos de avaliação. Assim, a pesquisa possibilitou
perceber que o corpo docente possui um alto valor de avaliação para o desenvolvimento dos
discentes, buscando sempre motivar os alunos e promover atividades que despertam o interesse
dos mesmos.
Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Processo de Avaliação; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

avaliação na educação infantil possui o objetivo de mostrar ao professor o progresso dos seus alunos em sala de aula, e como deve ser feita para servir como
contração no planejamento do professor conforme as necessidades de cada
estudante. Hoffmann (1992), expõe que os professores utilizam a mesma forma de avaliação
para todos os alunos, esperando resultados provenientes. Contudo, cada estudante possui
seu modo particular de lidar com a avaliação imposta a eles.
Neste contexto, as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, determinam
que as instituições de ensino criem métodos para avaliar o desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem. Essas avaliações não podem classificar, mas sim, registrar cada
conquista e dificuldade das crianças.
Partindo deste pressuposto, uma avaliação de forma contínua e formativa, levantaram-se
as seguintes problemáticas: como avaliar a criança com idade entre zero a cinco anos? Como
elaborar um relatório de avaliação?
Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base nos aportes teóricos que
abordam a temática de Hoffmann (2002), Reis (2017), Piletti (1997), contribuindo com reflexões e argumentos sobre avaliação infantil, constituindo um desafio tanto para a equipe de
educadores, quanto aos aprendizes.
O estudo desse tema, contribuirá para perceber que a avaliação constitui uma prática
entre educadores e aprendizes, pois a cada instante o educador . . . .scola tentarão consideravelmente melhorar a qualidade no ensino.
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O QUE É AVALIAR?
Avaliar, é um processo que faz o professor ter noção dos conteúdos assimilados
pelos alunos, ou seja, o ato de avaliar não
deve ser apenas aplicação de provas e testes,
mas um processo contínuo que ocorre dia
após dia, visando corrigir e avaliar o desenvolvimento dos alunos.
Nesse sentido, a forma avaliativa funciona como um elemento de integração e
motivação para o processo de ensino-aprendizagem. Partindo da concepção de avaliação
como um instrumento de investigação sobre
desenvolvimento dos alunos, através do qual
se permite intervir na ação educativa.
Analisando o desenvolvimento integral
da criança em alguns de seus aspectos mais
importantes é de suma importância: adaptação à escola, realizações cognitivas, emocionais e sociais, o comportamento da criança
em relação a várias atividades, ambiente escolar, relações sociais e emocionais.
Segundo Rovira (2004), o professor
deve analisar os alunos em grupos e também
ao nível individual. Além disso, é importante
analisar os alunos de outras áreas fora da
escola para compreender melhor o seu comportamento. Portanto, é importante ter conversas regulares com outros adultos (pais ou
responsáveis) que moram com a criança.

UM BREVE HISTÓRICO DA AVALIAÇÃO
O termo avaliação é utilizado e discutido por muitos estudiosos. De acordo com
Haydt (1997), a palavra "avaliação" é usada
como sinônimo de medida, servindo como
aprimoramento dos instrumentos de medida
na educação, pois promovem a sobremaneira, o desenvolvimento . . . .plicação de testes.
Os primeiros sinais de um sistema de
avaliação de aprendizagem escolar datam entre 1500 a 1700, onde o ensino foi introduzido por jesuítas. Tal ensino era caracterizado

por sua postura tradicional com o foco no
professor, levando o aluno a uma prática que
distanciava a convivência com a sociedade,
O ensino jesuíta possuía uma metodologia
própria baseada em exercícios de fixação
através de repetição, com objetivo de serem memorizados. Os alunos auxiliavam
os professores a tomar lições, recolhendo
exercícios e tomando nota dos erros dos
outros, e faltas diversas, sendo chamados
de decuriões (ARANHA,1989, p 30).

Atualmente se percebe a influência do
termo avaliação na vida dos educandos, pois
a todo momento estamos vivenciando situação de avaliação. Somos avaliados na escola,
em casa, no trabalho e em diferentes momentos de nossas vidas. No caso, na avaliação
escolar é comum percebermos essas práticas sendo utilizadas como formas de seleção,
classificação e exclusão social, buscando inovações que favoreçam o processo de ensino
e aprendizagem.

APRENDIZAGEM NOS PRIMEIROS ANOS
DE VIDA
Aprendizagem nos primeiros anos de
vida, dar-se-á através dos sentidos, principalmente através da fala e do desenvolvimento intelectual. Percebemos nas expressões
com o corpo, por exemplo, ao abrir e fechar
as mãos quando querem uma coisa. Alguns
sons também podem expressar aprendizagem, como as palavras "mamã" ou '' papá" e
ao longo dos próximos meses, onde o bebe
vai tentar imitar os sons de sua família.
A partir do oitavo mês, o desenvolvimento vai crescendo e seu vocabulário fica
mais rico, os sons das suas vocalizações
começam a acompanhar as modulações da
conversa dos adultos. Nesta fase, o bebê gosta de objetos que sejam nomeados, e começa
o processo de reconhecer palavras familiares
como "Tchau tchau”.
Aos dez meses, a noção de causa-efeito encontra-se já bem desenvolvida, o bebê
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sabe exatamente o que vai acontecer quando
bater em um objeto ou quando deixa cair um
brinquedo. Começa também a interagir com
os objetos que estão próximos, como o ato de
colocar o telefone junto ao ouvido, com isso
temos a progressão . . . .elhora da capacidade
de atenção e concentração, pois a concentração vai tornando-se cada vez mais longa no
decorrer do seu desenvolvimento.

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil é de suma importância para todos os níveis atuantes, sendo
o principal início para a vida intelectual do
indivíduo, consolidando como base inicial de
aprendizagem. O ato de avaliar é também
observar constantemente de forma apropriada as necessidades de cada criança e do
grupo todo. Para isso é importante encontrar
formas que servirão como suporte para o trabalho realizado, partindo do contexto de que
cada criança difere das formas de aprendizado, sendo responsabilidade do professor
observar e registrar essas diferenças (ROMANELLI,1994).
Santos (2010), menciona que o avaliar
é importante para que o educador adquira
uma visão geral do educando, considerando suas potencialidades. Entretanto, o ato de
avaliar em vez de empregar para a construção
dos resultados satisfatórios, pode-se tornar
um meio de distribuir os alunos e decidir sobre os seus destinos no momento de sua vida
acadêmica.
O avaliar difere de outros métodos, pois
é construído pelo próprio aluno com princípios de reflexão, criatividade, parceria e
autonomia. Serve como eixo, vinculando a
avaliação ao trabalho pedagógico em que
o aluno toma suas decisões, formulando
suas próprias ideias, fazendo escolha e
não apenas cumprindo determinações
do professor diante da escola (VILLAS
BOAS,2004, p.30).

O professor que garante ao educando

uma participação ativa no processo de construção de sua aprendizagem e de seu conhecimento, está buscando formar um cidadão
crítico, que não aceita tudo o que está pronto
e acabado, pois vê o professor como parte
integrante deste processo. Em consequência
disso, sugere-se que os educadores tenham
a ação de educar e avaliar com dois momentos distintos, sendo eles o que ensinam na
pré-escola junto ao lúdico, através de brincadeiras, músicas e figuras.
Já Hoffmann (1992), acreditava que deveria avaliar a criança sem julgamento, respeitando assim o tempo de desenvolvimento de
cada. Sabendo que nem todas as crianças
desenvolvem as mesmas habilidades enquanto outra, dessa maneira devemos ter calma e
saber o tempo de cada criança.
A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégia adequadas aos diferentes momentos
de transição vividos pela criança na sua
transição escolar de casa para instituição,
creche e pré-escola e pré-escola para o
ensino fundamental, permitindo as famílias conhecer o trabalho da instituição
junto as crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança
na educação infantil (BRASIL,2010, p 30).

Deve-se priorizar a avaliação como instrumentos de avaliação, no que se refere ao
ensino fundamental, encontrando na lei de
diretrizes e base da educação nacional de
1996.
Desse modo, o ato de avaliação dos
professores está oportunizando ao aluno ser
ativo no processo de ensino e aprendizagem,
pois ele participa da elaboração e da escolha
dos trabalhos exercendo assim seu papel de
cidadão ao tomar suas próprias decisões. A
avaliação deve ter todos os aspectos do desenvolvimento, não apenas o cognitivo, tendo
o aluno como referência, mas deve facilitar a
aprendizagem e diagnosticar situações positivas ou negativa no desenvolvimento (PILET31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

384

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

ção . . . .ociedade,

TI,1997).
1.1.2 Educação infantil na atualidade
O ato de educar na contemporaneidade
difere do que foi há 20 anos, pois a cada dia
que passa, torna-se mais desafiador para os
educadores analisar e descrever a evolução
do sistema de ensino. Os professores precisam estar alinhados a uma nova geração,
com novos métodos de ensino e aprendizagem para ensinarem com qualidade e inovação.
A educação infantil não pode se restringir em apenas um lugar destinado à educação e dos cuidados básicos com a criança.
Pois, na atualidade a natureza pedagógica,
cognitiva e acadêmica é de suma importância. Neste processo, os autores do âmbito
escolar precisam considerar que cuidar e
educar devem estar ligados um ao outro de
forma recíproca.
De acordo com Reis (2017, p.01):
A educação infantil vem passando por um
longo e permanente processo de transformação no Brasil, especialmente nos
últimos anos a criança adquire caráter de
assistência social, e hoje é consenso que
essas instituições atuam na educação infantil. Especialista, educadores e pesquisadores reconhecem a importância do
desenvolvimento integral nos primeiros
anos de vida e encaram a vivência escolar como parte essencial desse processo.

Na educação, o que mudou foram os
diferentes estímulos fornecidos aos educandos . . . .orma com que toda a sociedade
passou a enxergá-la. Educação infantil tem
uma forma de seguir no processo educativo,
que é reconhecida como o princípio de tudo
e também, como primeira etapa da educação
básica, na lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), a lei 93 e 94 do art.29,
tem como primeiro e decisivo passo a ação
de uma educação integral, que se estabelece
com base e forma crítica renovando a educa-

Os estudos ao longo dos anos mostram
que a consciência da existência de diferentes períodos da vida humana por parte
dos adultos, assim como as atribuições
e representações relacionadas às características específicas de cada um deles
incluindo a particularidade infantil (FERNANDES,2004).

Desta forma, fica claro o quanto é importante a educação infantil na contemporaneidade e na sua história. É através dela que
podemos ter evolução e sua transmutação
diante do sistema educativo, estabelecido por
toda extensão de tempos e espaços.
Em meados do século XIX, iniciou-se
a creche como caráter assistencialista, cujo
objetivo era atender as necessidades das
mulheres que ingressaram no trabalho nas
fábricas. Com tal aumento da industrialização
e com o país crescente, as necessidades das
trabalhadoras femininas ampliaram também
a demanda por instituições de atendimento
à infância, dando aos movimentos operários
que tinham dentre as reivindicações a criação de instituições de educação e cuidados
a crianças.
Nessa época surgem três categorias de
instituição básica, como creches, escolas
maternais e jardins de infância, as quais
possuíam características distintas no atendimento de crianças de zero a cinco anos.
Os jardins de infância tinham o papel de
iniciar a parte educativa destinada à classe dominante como complemento da
ação familiar (LUCAS,2005, p 80).

Atualmente, a educação infantil, a qual foi
pautada pela a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), foi reorganizada através
da resolução nº5 de 17/12/2009 do artigo 5º,
onde mostra que a educação infantil na primeira
etapa é oferecida em creche e pré-escolas, às
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos sendo públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de zero
a cinco anos por período diurno em jornada
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integral ou parcial (BRASIL,2009).
Embora esteja implícito na constituição
federal e no estatuto da criança e do adolescente (ECA), reflete por meio da lei 8.069 de
que há garantia legítima do direito à educação
de qualidade e desenvolvimento das crianças
e adolescente, onde muitas instituições ainda
estão voltadas aos modelos antigos da educação, bem como as formas tradicionais de se
avaliar. Assim deve ser compreendida e utilizada como um instrumento que permite estabelecer intervenções na prática educativa pensado na qualidade do que se ensina e do que
realmente é apreendido (HOFFMANN.2006).

DIFERENTES FORMAS AVALIATIVAS
O trabalho com as séries iniciais, principalmente em um ciclo que exige do professor
dedicação e paciência no processo de ensino
e aprendizagem, pois, . . . .omento onde ocorre a alfabetização.
A avaliação nas séries iniciais merece
uma atenção especial, os instrumentos avaliativos devem ser escolhidos com muito cuidado, pois a criança está passando por muitas
mudanças no ensino. Na aprendizagem do
aluno no processo avaliativo, deve considerar
a especialidade de cada aluno de forma contínua e formativa (HOFFMANN,2005).
Já no ensino fundamental nas 3ª e 4ª
séries, é comumente sendo atribuídas vertentes avaliativa sobre notas altas, como um
instrumento avaliativo que busca identificar a
que mais se adequa a um aprendizado que
estimule a capacidade de raciocínio do aluno.
No quadro seguinte, algumas vertentes avaliativas dispostas aos alunos.
Quadro 1- Modelos de avaliação
Educação

Vertentes Avaliativas

Tradicional

Verificar de curto prazo
e prazo mais longo as reprovações como notas baixas e
reforço positivo com aprovações.
Tecnicista
Mensurar o controle de
comportamento e objetivos
pré-estabelecidos.
Libertadora
Verificar a aprendizagem . . . .valiação da prática
vivenciada entre o educador
. . . .ducando.
Progressista
Avaliação realizada a
qualquer momento, observando o desempenho e valorização do corpo docente.
Fonte: pgie.ufrgs.br
A avaliação tradicional . . . .ais utilizada,
por se tratar de uma reprodução da forma
a qual os educados são avaliados de forma
progressista, visando uma abordagem o qual
avalia a capacidade do aluno e habilidades
que precisam ser trabalhadas com prioridade
na educação infantil, e assim será um subsídio para o desenvolvimento de uma capacidade diferente de aprendizado no decorrer
da vida.
Quadro 2- Diferença entre as visões
tradicional e progressista
VISÃO
TRADICIONAL
Ação individual
Concepção
classificatória
Apresentar
uma finalidade
Postura
disciplinadora
Memorização

VISÃO
PROGRESSISTA
Ação coletiva
e consensual
Concepção
investigativa e
reflexiva
Mecanismo de
diagnóstico
Postura
cooperativa entre
professor e aluno
Privilégio e
compreensão
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Dependência
do aluno

Autonomia do
aluno

Fonte: pgie.ufrgs.br

RELATÓRIO DESCRITIVO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O relatório de avaliação consiste em um
método de avaliação de aprendizagem, tendo em vista o desempenho apresentado nas
atividades de um determinado período. Ele
se baseia na observação atenta junto ao desenvolvimento das competências exploradas,
bem como das dificuldades apresentadas pelos alunos.
Para dar conta de relatar esse processo, o relatório não pode se resumir aos resultados aferidos em uma avaliação pontual,
tampouco a um conceito ou nota.
A função da avaliação descritiva, é informar a coordenação pedagógica, aos demais
professores e aos pais quanto a aprendizagem da criança, de forma que cada um desses agentes possa tomar as providências no
sentido de auxiliá-la em suas dificuldades e
estimular o seu desenvolvimento.
Nesse sentido, torna-se um documento muito importante para a vida escolar da
criança, visto que seu histórico escolar pode
ser requerido por outras escolas em caso
de transferência. Para o professor, essa também é uma oportunidade para refletir sobre
a sua prática pedagógica, que pode ajudar
na compreensão dos efeitos de determinadas
atividades de modo a estimular mudanças no
ensino.
Para garantir todos os pontos exigidos,
alguns educadores utilizam modelos na elaboração dos seus relatórios descritivos. Diferentes modelos nos quais pode preencher
um texto fixo com informações pontuais, os
roteiros consistem em uma série de perguntas
ao fim do ano letivo.

Gravar relatos orais, é sempre uma boa
forma de tentar lembrar de como os alunos
se saíram nas últimas atividades. Assim será
mais fácil recobrar o que ocorreu no período a
ser descrito. Lembrando que esse documento
será lido por outras pessoas, sendo um dos
leitores o diretor . . . .oordenador escolar. Para
eles, o texto não pode ser ambíguo nem deixar de mencionar o quanto foram desenvolvidas as competências dos alunos.
Algumas dúvidas podem surgir durante
a produção dos relatórios descritos. Principalmente, se as orientações da coordenação
não tiverem sido suficientemente objetivas.
Nesses casos, o coordenador pedagógico e
seus colegas mais experientes relacionam os
pontos que não ficaram claros.
Os sistemas informatizados, também
podem ser uma ótima alternativa, por ser de
forma rápida para alcançar uma anotação
pontual e facilitar na recuperação de documentos, caso tenham se perdido. Um sistema
informatizado também ajuda a organizar esse
trabalho, . . . .orna mais prático a distribuição
do documento com o restante da comunidade
escolar.
Hoffmann (2006), discute o risco de
questões avaliativas e socioafetivas serem
privilegiadas nos relatórios elaborados pelos
professores. O problema estaria vinculado
aos esquecimentos dos aspectos cognitivos
devido à preocupação em relatar comportamentos visto em conceitos pré-estabelecidos.
Ou seja, o professor que avaliar apenas o
comportamento infantil não terá elementos
para abordar nos desenvolvimentos do mesmo (GUIMARÃES,1999)
Esta pesquisa foi realizada através de
uma abordagem qualitativa. A metodologia
proposta tem sua importância e utilidade porque permite uma melhor compreensão dos
fatos investigados, portanto, maior enriquecimento do trabalho. Os dados do estudo foram
levantados a partir dos seguintes procedimen31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

387

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

tos e instrumentos
• Observação: possibilitar uma maior
articulação do pesquisador com a
realidade estudada.
• Análise documental. Possibilitar
conhecer e compreender os instrumentos utilizados pelos educadores,
colaborando assim com a pesquisa
em avaliar seus alunos, constituindo
uma fonte rica e estável.
Partindo do pressuposto de que o trabalho de campo tem muito a revelar acerca
dos saberes e práticas avaliativas, este trabalho usou a pesquisa bibliográfica por meio
de observações de autores como Hoffmann
(2002) e Reis (2017), buscando identificar
quais instrumentos avaliativos são utilizados
pelos educadores de educação infantil. Dessa
forma, apresentamos a história da educação
infantil e as formas de avaliação ao longo dos
anos, inclusive como coletar dados preciso
através de relatório avaliativo.
Os dados obtidos foram sistematizados
e interpretados de forma que associamos as
reflexões teóricas com resultados obtidos na
pesquisa. Assim o estudo observou os conceitos e relatos de autores diante da avaliação
da educação infantil e suas mudanças no ensino ao longo dos anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo, possibilitou perceber que o êxito no processo ensino-aprendizagem depende das interações de professor e aluno, sendo que neste relacionamento a
atividade do professor é fundamental.
O professor deve ser visto como facilitador da aprendizagem, criando condições necessárias para que as crianças se desenvolvam de forma natural. Nesse contexto, os recursos
avaliativos devem ser usados no sentido de auxiliar no processo, favorecendo o envolvimento
das crianças com a finalidade de promoção para o ano escolar seguinte.
Nessa realidade, faz com que a utilização de diferentes recursos avaliativos, promova o
enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem. A seleção dos instrumentos e procedimento avaliativo, devem ter como preocupação a possibilidade de evidenciar as condições
de aprendizagem de cada aluno, a fim de que estas atividades sejam planejadas e que estimulem a criatividade e suas potencialidades educativas.
Com o passar dos anos, a avaliação sofreu diversas alterações em suas concepções,
funções e características, contudo pode-se perceber a dificuldade dos professores na concepção moderna que cercam a avaliação da aprendizagem, dificultando nas práticas de modelos
inovadores.
Portanto, para efetivar as novas práticas avaliativas que contemplem as necessidades
dos alunos, os professores devem estar comprometidos com as mudanças no ensino. Por mais
que os educadores saibam ensinar, exige comprometimento e atualização diante do ensino,
não se limitando apenas a função de exercer sua função em sala de aula, e sem acompanhar
o processo de construção do conhecimento escolar.
Diante disso, avaliar é estar centrado em acompanhar o processo de construção e assimilação do conhecimento de como o aluno aprende e qual sua dificuldade.
Pensando sempre no ensino de qualidade, evitando que avaliação seja resumida a instrumentos avaliativos que medem e quantificam os conhecimentos do aluno por nota. Sendo
o maior desafio da avaliação, os investimentos no processo diferenciado, o respeito das especificidades de cada aluno, de modo a repensar sobre a prática pedagógica.
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EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA (1549 a 1996)
RESUMO: Este trabalho é fruto de um capítulo inutilizado pela autora deste artigo em sua dissertação
de mestrado em educação, denominada: “Musicalização na creche: crianças de . . . . anos e suas
criações sonoras e musicais.”. Este artigo é uma revisão bibliográfica e documental que conta com
breve contextualização histórica sobre os impactos, positivos e negativos, das propostas didáticas
para o ensino da música ao longo tempo, ou seja, far-se-á um recorte histórico quanto às políticas
educacionais para a educação musical desde o período colonial, com a vinda dos jesuítas em
1549, até o ano de 1996, com o advento da Lei nº 9.394/96 que tornou o ensino de música
componente curricular obrigatório na educação básica, em que a “área” curricular do ensino de
Arte passou a contemplar inúmeras linguagens artísticas, tais como: Artes Visuais, Música, Teatro
e Dança. Como aportes teóricos, essa pesquisa conta com a apreciação de documentos legais
e autores(as) que tratam sobre o tema, por exemplo: Ana Mae Barbosa (2008); Alícia Maria A.
Loureiro. (2001); Vasco Mariz (1983); dentre outros(as). Espera-se que o(a) leitor(a) amplie seu
conhecimento sobre a temática e perceba que há ainda muito a ser feito para que haja maior
qualidade na oferta desta modalidade de ensino, porém, é necessário conhecer o que já foi feito
para saber o que fazer. É necessário compreender o passado para entender/agir o/no presente
a fim de não repetirmos os mesmos erros e poder ter, quiçá, um futuro melhor!

Palavras-chave: Educação musical; Didática; Políticas Educacionais.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho é fruto de um capítulo utilizado 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
a publicação do mesmo. Por isso houve a motivação para a escrita deste artigo que é uma
revisão bibliográfica e documental, com breve contextualização histórica, sobre os impactos
positivos e negativos das propostas didáticas para o ensino da música ao longo tempo, ou
seja, far-se-á um recorte histórico quanto às políticas educacionais para a educação musical
desde o período colonial, com a vinda dos jesuítas em 1549, até o ano de 1996, com o advento da Lei nº 9.394/96 que tornou o ensino de música componente curricular obrigatório na
educação básica, em que a “área” curricular do ensino de Arte passou a contemplar inúmeras
linguagens artísticas, tais como: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança.
Como aportes teóricos, essa pesquisa conta com a apreciação de documentos legais
e autores(as) que tratam sobre o tema, por exemplo: Ana Mae Barbosa (2008); Alícia Maria
A. Loureiro. (2001); Vasco Mariz (1983); dentre outros(as).
Importante salientar que se optou, nesta escrita, por um levantamento bibliográfico que
contemplasse a didática como marco inicial da educação musical no Brasil e que, historicamente, ocorreu com a vinda dos jesuítas ao país em 1549, 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.
A ideia de demarcar a pesquisa até o ano de 1996 foi com a intenção de demonstrar
ao(a) leitor(a) que a Lei nº 9.394/96 é de suma importância para os ditos da educação musical no Brasil, ou seja, a mesma obriga o ensino desta modalidade até os atuais dias, mas,
será proposto o estudo do período de 1996 até 2021 em artigo posterior.
Sendo assim, espera-se que o(a) leitor(a) amplie seu conhecimento sobre a temática e
perceba que há ainda muito a ser feito para que haja maior qualidade na oferta desta modalidade de ensino, porém, é necessário conhecer o que já foi feito para saber o que fazer. É
necessário compreender o passado para entender/agir o/no presente a fim de não repetirmos
os mesmos erros e poder ter, quiçá, um futuro musical melhor para nossas crianças, jovens
e adultos!
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EDUCAÇÃO MUSICAL NO PERÍODO
COLONIAL BRASILEIRO
De acordo com Loureiro (2001), a Educação Musical formal no Brasil teve início durante o processo de colonização no ano de
1549, com a vinda dos jesuítas. Entretanto,
para Montanari (1988), mesmo com a chegada dos portugueses, em 1500, seguramente
já existia música, a dos índios. Segundo o autor a “[...] música indígena brasileira deve ser
tão antiga quanto o próprio índio [...]” (ibid.,
p. 74), mas o mesmo enfatiza não haver uma
pesquisa e/ou levantamento histórico que
evidencie este fato , logo, academicamente,
têm-se como verídico que o começo da música brasileira se iniciou com a “descoberta”
do Brasil pelos portugueses, em que os “[...]
descobridores, com seu espírito de conquista,
foram logo impondo aos nativos seus costumes musicais, mormente os cânticos religiosos” (ibid.).
Segundo Loureiro (2001), os jesuítas
utilizavam a música para catequizar e aculturar os(as) indígenas que aqui habitavam.
Destaca, ainda, que a música para os(as)
indígenas tinha uma conotação mística, fortemente relacionada às suas manifestações
culturais, rituais de magia e religião, desse
modo, foi apropriada pelos jesuítas como forma de aproximação com os(as) nativos(as),
devido à importância que eles(as) destinavam
a esta prática artística. Saviani (2008, p. 43)
pontua que:

Mariz (1983, p.33) adverte que nos "
dois primeiros séculos de colonização portuguesa, a música que se fez no Brasil estava
diretamente vinculada à Igreja e à catequese”.
É importante ressaltar, de acordo com
Saviani (2008), que em 1549 foi constituída a
cidade de Salvador, com a vinda ao Brasil do
primeiro Governador Geral, Tomé de Souza.
A comitiva trazia Padre Manuel da Nóbrega
que comandava o grupo dos padres jesuítas,
fundando assim, em Salvador, a primeira escola elementar, que seria reconhecida posteriormente como o marco inicial da História da
Educação no Brasil. Portanto, segundo Saviani (2008, p. 15):
Há, com efeito, razoável consenso entre
os pesquisadores que é com a chegada
dos jesuítas que tem início, no Brasil, a
educação formal, sendo, portanto, a partir
desse momento que podemos falar, em
sentido próprio, de circulação de ideias
pedagógicas (SAVIANI, 2008, p. 15).

Mariz (1983) aponta que tanto os franciscanos quanto os jesuítas exerceram enorme papel como os primeiros educadores
musicais no Brasil. De acordo com o autor,
a música que eles conduziam era simples e
modesta, com linhas puras; contudo, seduziram os(as) indígenas desde a primeira missa
aqui celebrada.

A primeira fase da educação jesuítica pelo
plano de instrução elaborado por Nóbrega. O plano iniciava-se com o aprendizado do português (para os indígenas);
prosseguia com a doutrina cristã, a escola
de ler e escrever [...] canto orfeônico e
música instrumental; e culminar, de um
lado, com o aprendizado profissional e
agrícola e, de outro lado, com a gramática
latina para aqueles que se destinavam à
realização de estudos superiores na Europa (UNIVERSIDADE DE COIMBRA).
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Na "[...] Na Bahia, em 1578, os sacerdotes já formavam os primeiros “mestres-de-artes” instruídos a tocar instrumentos e em
canto coral [...]” (p. 33). Segundo Caricol
(s/d), há documentos comprovando o primeiro registro do ensino de música no Brasil, este
ocorreu entre 1658 e 1661, sendo possibilitado através da “Lei das Aldeias Indígenas”,
em que fora composto o ensino de canto,
mas este não se restringia apenas às músicas
religiosas, incluindo também canções populares, tais como as “modinhas” portuguesas.
Todavia, de acordo com a autora, houve muitos registros de tentativas de inclusão da música na educação, no entanto, nenhuma delas
com sucesso, não tendo sua representação
documentada.
Interessante destacar, de acordo com
Loureiro (2001), que nessa época os jesuítas
desenvolveram uma metodologia de catequese, por meio da música, que ocorria através
do Cantochão e dos Autos, estes eram “[...]
pequenas peças teatrais de teor moral e religioso – que os índios encenavam cantando,
dançando e acompanhando com instrumentos musicais” (p. 45), a autora reforça que os
jesuítas devastaram a música espontânea e
natural dos(as) nativos(as), fazendo com que
gradativamente perdesse suas características
próprias.
É imperioso ressaltar que houve demasiada contribuição africana na história da música colonial brasileira, segundo afirma Mariz
(1983). Entretanto, o autor ressalta que, inicialmente, a junção do folclore musical africano com a bagagem cultural europeia foi
vagarosa e aproximadamente imperceptível.

Isso nos primeiros séculos de colonização, a riquíssima contribuição africana para a
música brasileira só estourou após a abolição
da escravatura. Desse modo, averigua-se que
durante o período colonial, a música continuava vinculada à Igreja, sendo que a prática
musical e o canto seguiam as formas e os
padrões europeus.
Mariz (1983) ressalta que com a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 22 de
janeiro de 1808, foram necessárias adaptações nas cidades para receber a família Real
que aqui definiu moradia, trazendo consigo
aproximadamente quinze mil pessoas, dentre
elas músicos, intelectuais e artistas.
Com isso, os(as) brasileiros(as) pertencentes à burguesia, passaram a ter acesso a
escolaridades diversas, gerando o desenvolvimento de mão de obra especializada, além
de possibilitar o contato com outras áreas do
conhecimento científico e acadêmico.
O país acendeu para um novo tempo,
uma nova época, carregada de novidades
artísticas (arquitetônicas, musicais, pinturas,
esculturas e de literatura) que chegavam com
facilidade da Europa. A literatura, a pintura,
a música e o comércio intensificaram-se a
cada dia e o Rio de Janeiro crescia aceleradamente:
A humilde cidade do Rio de Janeiro em
poucas semanas passou a ser a sede de
uma corte suntuosa, ávida de diversões
e prazeres. Sendo o Príncipe Regente um
entusiasta da música, era natural que se
animasse extraordinariamente às atividades musicais na capital. Mas esse surto
espetacular durou muito pouco – treze
anos apenas, isto é, o período em que
Dom João VI permaneceu no Rio de Janeiro. [...] a escassez de recursos financeiros após a independência afogou quase
por completo a verdadeira orgia musical
que prevaleceu no período em que o Rei
de Portugal viveu no Brasil (MARIZ, 1983,
p. 46).
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Importante salientar que com a vinda
de Dom João VI nascia o Ensino Superior no
Brasil, com o intento de educar a elite aristocrática que fazia parte da corte. O país, nessa
época, sofreu as influências dos ideais iluministas da Independência dos Estados Unidos
e da Revolução Francesa. Segundo Barbosa
(2008, p. 31):
Quando D. João VI aportou no Brasil, para
daí governar Portugal, criou as primeiras
escolas de educação superior: Faculdade
de Medicina, para preparar médicos para
cuidar da saúde da Corte; Faculdades de
Direito, para preparar a elite política local; Escola Militar para defender o país de
invasores e uma Academia de Belas-Artes. Portanto, o ensino das Humanidades
começou no Brasil pela arte (BARBOSA,
2008, p. 31).

De acordo com Mariz (1983), neste período histórico fora criada a Capela Real que
era, segundo Loureiro (2001) uma:
[...] orquestra de música erudita, que contava com 100 músicos instrumentistas e
50 cantores, e uma orquestra que tocava
e cantava músicas populares, constituída
por músicos negros. Datam ainda desta
época o aparecimento de grandes teatros
e as óperas. O país se “modernizava” e a
vida cultural e musical no Rio de Janeiro
prosseguia agitada (ibid.; p. 48).

Para atuar na Capela Real fora recomendado o Padre José Maurício Nunes Garcia, este que, rapidamente, se tornou um dos
maiores nomes da música brasileira, sendo
estimado como um dos maiores compositores daquela época, tendo como incumbência,
no período de três anos (1808 a 1811), a
responsabilidade pelas atividades musicais
da Corte no Rio de Janeiro.

Para Barbosa (2008, p. 47) além de
“[...] suas funções de mestre-de-capela, José
Maurício desempenhou papel importante
como professor e, [...] tinha em sua casa uma
escola de música que manteve quase até o
final de sua vida”.
Fica nítido que a música nesse período
não se limitou à Igreja, o Brasil recebeu grande influência europeia, sobretudo francesa,
que na época era exemplo de modernidade.
Sendo assim, a atividade artística inseriu-se
no país e ampla parte de nossa concepção
cultural desenvolveu-se com viés estrangeiro,
prioritariamente francês (MARIZ, 1983).
Nesse período, em que a Família Real
esteve no Brasil, houve a construção do Teatro São João e o país recebeu, continuadamente, companhias estrangeiras que traziam
seu repertório europeu, especialmente a música italiana que estava no auge. A música era
algo presente na vida dos(as) brasileiros(as),
porém não se têm citações de como, de fato,
ocorria o ensino desta no país (ibid.).
Loureiro (2001) aclara que, com a volta de Dom João VI para Portugal, ocorreram
tensões políticas e as atividades culturais passaram por grande abalo. Com isso, a Capela
Real perdeu sua força e, consequentemente, a música religiosa cedeu lugar à música
profana, gerando um período de inquietação
no país, resultando em um momento pouco
favorável para a arte. Entretanto, alguns centros artísticos surgiram e a música continuou
a ser cultivada, havendo um aumento do número de professores particulares, pelo fato
da carência de escolas especializadas para
educação musical.
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MÚSICA PÓS BRASIL COLONIAL
Para Loureiro (2001), com o advento
da Independência do Brasil em 1822, houve
a necessidade de adicionar ao país uma aparência jurídica, com isso, existiu a convocação, por parte do Imperador Pedro I, de uma
constituinte em 1823. Nos diálogos a respeito
do novo perfil da nação, a educação tomava
um espaço importante. Houve a promulgação, em 1827, da primeira Lei de Instrução
Elementar no Brasil.
De acordo com a autora, a inauguração
de um sistema de educação no país dependia
da invenção de uma rede de escolas e da
formação de professores, logo, em 1835 foi
inaugurada em Niterói a primeira Escola Normal e em seu programa curricular continha a
disciplina do ensino de música.
O papel da música como disciplina na
formação de professores assinalava, no final
do Brasil colonial, modelos a serem imitados
e conservados, ou seja, objetivando a integração do jovem à sociedade. “Para a escola o
que importava era utilizar o canto como forma
de controle e integração dos alunos, desta
forma, pouca ênfase era dada aos aspectos
musicais” (ibid., p. 50).
Já em 1841, Francisco Manuel da Silva
fundou o Conservatório Musical do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nº 238/41. Em
1851, a partir do Decreto nº 630, a música
foi incluída nas Escolas Públicas de Instrução
Primária, entretanto, somente nas primeiras
séries, conforme se pode verificar no artigo
6º:
[...] nas aulas de primeira classe o ensino
deve, além disso, abranger a gramática
da língua nacional, e aritmética, noções
de álgebra e de geometria elementar, leitura explicada dos evangelhos, e notícia
da história sagrada, elementos de geografia, e resumo da história nacional, desenho linear, música e exercícios de canto
(BRASIL, 1851, s/p) .

Com o Decreto Federal Nº 1.331-A de
17 de fevereiro de 1854, denominado de
‘Reforma Couto Ferraz’, houve a inserção do
ensino de música para a segunda série e na
Instrução Secundária, como consta nos Artigos 47, 77 e 80:
Art. 47 – O ensino primário nas escolas públicas compreende [...] noções de
música e exercícios de canto. Art. 77 - A
instrução pública secundária continuará
a ser dada no Colégio de Pedro II e nas
aulas existentes. [...] Art. 80 – Além das
matérias das cadeiras mencionadas no
Artigo antecedente, que formam o curso
de bacharelado em letra, se ensinaram no
Colégio uma das línguas vivas no meio da
Europa, e as artes de desenho, música e
dança (BRASIL, 1854, s/p).

Em 1890, com a aprovação do Decreto
Federal nº 981 (BRASIL, s/p), pela primeira
vez, passa-se a exigir a “[...] formação especializada do professor de música”, iniciando,
assim, o começo da profissão do professor
de música. Tal decreto, de acordo com Caricol (s/d, p. 19), ocorreu durante a Reforma
Benjamin Constant e tinha por objetivo regulamentar a “[...] instituição primária e secundária
e instituir o ensino de elementos de música,
que deveriam ser ministrados por professores
especiais para a música admitidos em concurso [...]”. Tal medida deveria ser aplicada
em âmbito nacional.
Após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil começou a sofrer as mudanças próprias
da industrialização. Gostos, comportamentos,
referências foram mudando e se adaptando
com a industrialização e o crescimento das
cidades. O país necessitava realizar mudanças e investimentos na área da educação. Segundo Caricol (s/d), durante a Segunda República, entre 1910 e 1920, houve, no Brasil,
as primeiras amostras de um ensino musical
mais organizado.
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Ajzenberg (2012) elucida que, em 1922
ocorreu em São Paulo a Semana de Arte Moderna, que colocou o país numa auto valorização da cultura nacional. Com isso, o ambiente
cultural e a sociedade viveram uma explosão
de ideias novas. No final dos anos 30, Mário
de Andrade, Magdalena Tagliaferro e Eros Volúsia expuseram a Gustavo Capanema , vários
projetos para prováveis reformas do ensino artístico no Brasil, contudo, tais reformas nunca
foram colocadas em prática.
Caricol (s/d) esclarece que as décadas
de 1930 e 1940 foram um dos momentos
mais ricos da educação musical no Brasil,
pois nesse período foi inserido o ensino de
música nas escolas em âmbito nacional, bem
como foi criado por Anísio Teixeira a Superintendência de Educação Musical e Artística
- SEMA e para a qual convidou Villa-Lobos
para a direção. Segundo Mariz (1983, p. 124),
após dois anos de “[...] esforços admiráveis
em prol da educação musical nas escolas de
São Paulo, Villa-Lobos fixou-se no Rio de Janeiro para dirigir a Superintendência de Educação Musical e Artística”.
Ainda com base nas ideias de Mariz
(1983), Villa Lobos foi uma das figuras mais
importantes da Educação Musical, pois escreveu o Canto Orfeônico , responsável pela
implantação do projeto canto-coral em todas
as escolas públicas do país. De acordo com
o autor, Villa Lobos também viajou pelo Brasil
coletando músicas e canções nativas e folclóricas, resgatando a diversidade e a musicalidade brasileira.
Seu trabalho, contudo, recebeu várias
críticas negativas pelo fato de, sendo ligado
ao Estado Novo de Getúlio Vargas, impor
ideias de moral e civismo. Entretanto, devemos reconhecer a importância do seu trabalho, porque através deste houve o resgate de
diversas canções, versos, costumes, instrumentos, danças de regiões que dificilmente
seriam conhecidas e que, talvez, tivessem se
perdido da cultura popular.

Mariz (1983) aponta que Villa Lobos
promoveu no Rio de Janeiro duas grandes
concentrações cívico-artísticas envolvendo,
no primeiro evento, em 1931, doze mil estudantes coralistas do curso primário e secundário de todo o Brasil e, no segundo,
em 1935, dezoito mil. Apesar de o projeto
do Canto Orfeônico ser obrigatório, encontraram-se muitas dificuldades, principalmente
com a falta de mão de obra especializada em
música em todo o país.
Para Caricol (s/d, p. 21):
Os ideais de Villa-Lobos – e até mesmo
das práticas orfeônicas anteriores – ,
como o seu aspecto coletivo, a democratização do acesso à música e ao seu
ensino por todas as camadas sociais,
e a utilização da música como fator de
influência na construção do caráter de
cada indivíduo, estavam diretamente em
concordância com os objetivos da Escola
Nova (CARICOL, s/d, p. 21).

Loureiro (2001) explana que a partir da
saída de Villa-Lobos da direção da SEMA,
ocorrida em 1944, bem como com o fim do
Estado Novo, em 1945, houve a redução da
prática do canto nas instituições escolares e,
por conseguinte, do ensino de música. Para
a autora, a formação musical do professor,
causou uma negligência nas requisições para
sua admissão, consequentemente, diminuindo a qualidade na avaliação da capacidade
de ensino dos mesmos, sendo estas as razões do declínio do Canto Orfeônico nas escolas.
A autora (ibid.) afirma ainda, que com o
fim do Estado Novo, uma nova Constituição,
de 1946, de cunho liberal e democrático, foi
promulgada no país. Na área da Educação,
essa nova Constituição determinava a obrigatoriedade do ensino primário e definia que a
União deveria responder pela legislação das
diretrizes e bases da educação nacional.
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Ficando garantido o acesso à educação como direito de todos(as) os(as) brasileiros(as). Esse episódio deveu-se aos princípios anunciados no Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova, nos anos iniciais da década de 1930. De acordo com Saviani (2008,
p. 244-245), este Manifesto designava que a:
Educação Nova busca organizar a escola
como um meio propriamente social para
tirá-la das abstrações e impregná-la da
vida em todas as suas manifestações.
Dessa forma , estará contribuindo para
harmonizar os interesses individuais com
os coletivos. [...] se anunciam os seguintes princípios: função essencialmente
pública da educação; escola única, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação (SAVIANI, 2008, p. 244-245).

Já em 1961, com a promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases nº 4 (BRASIL, 1961), a
educação musical foi exposta em substituição
ao Canto Orfeônico, gerando muitas modificações no meio musical escolar, em que as
concepções artísticas dessa época estavam
embasadas nos ideais pós-modernistas.
Surgiram então as oficinas de música,
em que se desenvolviam a criação musical, a
partir da exploração de novos recursos sonoros, pois havia a preocupação com a educação auditiva, como componente fundamental
da Educação Musical. Tal se confirma na colocação de Loureiro (2001, p. 65), quando a
mesma ressalta que:

Nessa nova concepção de arte-educação
foram incorporadas propostas da Escola
Nova. Para o ensino da música, uma nova
metodologia seria introduzida através de
um ensino intuitivo e ativo da música, com
ênfase no aluno. A arte deixa então de
lado o seu rigor técnico e científico para
se tornar veículo de expressão humana.
A música, seguindo esse caminho, cede
lugar para os sentimentos, buscando a
liberdade. [...] As manifestações que
buscavam o rompimento com o instituído, com a tradição, provocaram uma
aproximação entre a música popular e a
de vanguarda, diluindo barreiras e possibilitando, aos que se engajaram nesta
proposta, vivenciarem novas formas de
expressão artística. Neste processo de
diluição de barreiras, na busca de novas
saídas para o ensino das artes, a arte-educação aproxima-se da escola pública e
a música, propriamente dita, aproxima-se
da dança e do teatro misturando, inevitavelmente, as linguagens artísticas (LOUREIRO, 2001, p. 65).

Loureiro (2001) destaca que, em 1971
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada pelos militares, Lei nº
5.692/71 (BRASIL, 1971), foi estabelecido o
curso de licenciatura em Educação Artística
substituindo o curso de Educação Musical,
sendo que a mesma deveria ser composta
por quatro áreas artísticas: música, artes plásticas, artes cênicas e desenho.
De acordo com a autora, para se adequar ao profissional solicitado à Lei Federal
nº 5.692/71, as escolas de cursos superiores
em música passaram a oferecer a Licenciatura
em Educação Artística de caráter polivalente,
com habilitação em música, artes plásticas,
artes cênicas ou desenho; e/ou Bacharelado
em Música, com habilitação em instrumento,
canto, regência ou composição.
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Dessa forma, os métodos pedagógicos
relacionados à Educação Artística passaram
a focar demasiadamente nas artes plásticas
e, consequentemente, houve falhas nos cursos de formação dos(as) professores(as) que
abrangeram a linguagem musical. Tal fato
ocorreu devido a música ter suas especificidades enquanto linguagem, logo, esta passou
a não ser contemplada em suas particularidades e teorias próprias, pois, na prática, “[...] o
que ocorreu foi uma interpretação equivocada dos termos integração e polivalência, que
terminou por diluir os conteúdos específicos
de cada área ou por excluí-los da escola [...]”
(LOUREIRO, 2001, p. 67).
Como aponta Loureiro (2001), com
o golpe militar de 1964, como ocorre nos
regimes autoritários, a escola teve atenção
especial, pelo fato de seu importante papel
no processo de aculturação, ou seja, de uma
educação acrítica, uma vez que, segundo
esta nova política, a função da escola se restringiria na formação de recursos humanos
imprescindíveis ao desenvolvimento do país,
em que “[...] a política educacional [...] tem
como principal preocupação a inserção imediata do indivíduo no mercado de trabalho,
mercado esse que se organiza numa concepção taylorista” (ibid.).

Em 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996),
que orientou e reforçou os direitos à educação. Seu Artigo 21 discute a respeito da educação escolar, em que a mesma seria constituída pela Educação:
Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e pela Educação
Superior. Descentralizando a responsabilidade da educação escolar para os Municípios, ficando à cargo destes a Educação Infantil e Ensino Fundamental e aos
Estados e Distrito Federal a responsabilidade pelo Ensino Médio (BRASIL, 1996).

Notório salientar que apenas com o advento da Lei nº 9.394/96 é que houve o surgimento do ensino musical nas instituições
escolares como componente curricular obrigatório. Mas, será que, de fato, a educação
musical está sendo contemplada nas instituições escolares? Se sim, como está sendo
contemplada? Esse será tema para outros
estudos.

Desta forma, a disciplina de Educação
Artística passou a não cumprir função relevante e sua “[...] inclusão no elenco das disciplinas obrigatórias pode ser interpretada como
uma concessão à tradição humanística [...]”
(ibid.). Embasada na Constituição Federal de
1988 (BRASIL 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, conclui-se que o caminho trilhado pela Arte na educação brasileira se deu
por décadas de lutas travadas e de pequenas conquistas que foram se registrando na vida escolar e na vida dos(as) educadores(as).
Atualmente, apesar de ainda haver a necessidade de revisão legal quanto à formação
inicial e continuada do(a) docente, seja este polivalente e/ou específico, se faz imprescindível
aferir que já conquistamos um lugar na contribuição do conhecimento teórico e empírico, social
e histórico, no quesito da aprendizagem musical nas instituições escolares brasileiras.
Almeja-se com este estudo que os(as) leitores(as) possam se deslumbrar com a experiência musical, bem como, compreender que não é necessário ser musicista para iniciar com
seus alunos a curiosidade e o despertar para os sons, em que a sensibilidade musical se inicia
desde tenra idade.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O
ESTUDO DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PELO BRINCAR
RESUMO: As brincadeiras fazem parte do mundo infantil em inúmeras culturas, figurando como
elemento fulcral no desenvolvimento e formação da identidade da criança em relação à comunidade
à qual está inserida. Entretanto, essa atividade quase nunca é reconhecida pelos adultos como
importante, priorizando sempre os aspectos cognitivos formais na educação das crianças. O
presente artigo abordará o processo de evolução sócio histórico da infância e do brincar, e faz um
panorama a respeito do processo de evolução da legislação brasileira sobre a Educação Infantil.
Baseando-se em autores, como Winnicott (1982), Huizinga (1993), Piaget (1998), Vygotsky (1984),
que fundamentam suas teorias sobre o brincar, tem por objetivo debater sobre as contribuições do
brincar como uma atividade simbólica para a compreensão dos variados papéis sociais exercidos
na sociedade, na identificação de si em relação ao outro e, consequentemente, na constituição
da identidade infantil. Por fim, discute que no meio escolar, ainda há grandes empecilhos, que
dificultam o uso da brincadeira como um facilitador no processo de aprendizagem e formador da
identidade e reforça a necessidade de levar questões sobre a metodologia do ensino de História
e Geografia para as práticas escolares desde a Educação Infantil.
Palavras-chave: Identidade; História; Geografia; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Ao se trabalhar na educação infantil deve-se pensar em como ocorre esse aprendizado
e como a criança o constrói .Para (FREIRE, 1996, p. 136), . . . .ujeito que se abre ao mundo
e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que confirma como inquietação
e curiosidade, como conclusão em permanente movimento da História”.
Este artigo tem como objetivo, debater a importância do brincar nas escolas de Educação Infantil e de como contribui de forma efetiva no processo de aprendizagem e construção
da identidade.
O estudo pretende tratar sobre a importância das brincadeiras na Educação Infantil, é
de suma importância, e pode-se constatar que são vários os autores que também concordam
com essa afirmação de Winnicott (1982), Huizinga (1993), Piaget (1998), Vygotsky (1989)
entre outros.
Assim, justifica-se este artigo, uma vez que “Brincar” e “Jogar” são processos essenciais
e fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem da criança enquanto um ser social.
Por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos disponíveis em sites confiáveis e em revistas científicas, buscou-se analisar as diferentes opiniões sobre o brincar para
a produção deste artigo.
Seguiu-se como referencial teórico, o pensador Lev Vygotsky (1896-1934), que tem
em sua teoria, o ensino como processo social, e as interações homem x homem e homem x
ambiente, de extrema importância para o processo de desenvolvimento intelectual e social.
Vygotsky (1984) atribui o ato de brincar, como importante na construção do pensamento
infantil. Segundo ele, a brincadeira:
[...] cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, relacionando os seus desejos a
um “eu” fictício, ao seu papel na brincadeira e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições
de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível
básico de ação real e moralidade (VYGOTSKY, 1984 apud WAJSKOP, 1995, p. 67).

Através da brincadeira, o educando reproduz o discurso externo e internaliza, construindo o seu próprio pensamento, e desta maneira passa a reconhecer o outro em si mesmo e
adentrar no processo de construção da sua identidade, que sempre está vinculada ao contexto
histórico cultural ao qual está inserido.
Dessa forma, concorda-se também com Vygotsky (1989), que a brincadeira, o jogo
. . . .údico, são ingredientes vitais para uma infância sadia e para um aprendizado significativo.
Ou seja, a brincadeira é uma atividade que preenche as necessidades da criança, é importante, pois por meio desta, ela cria uma zona de desenvolvimento proximal, pois ao brincar,
vai além das suas possibilidades reais,
[...] sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento diário, no brinquedo é como se ela fosse maior do que a realidade (VYGOTSKY, 1984
apud WAJSKOP, 1995, p.66).

Através da legislação brasileira Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

405

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

(1996), Estatuto da Criança e do Adolescente (1993) e Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (1998) compreender como o brincar deve acontecer nas escolas de Educação Infantil.
Acredita-se que o espaço escolar pode e deve transformar-se em um espaço prazeroso
e agradável, de forma que as brincadeiras e jogos possibilitem a formação de um indivíduo
que se reconheça enquanto ser histórico-social.
Pretende-se neste artigo, mostrar breves apontamentos históricos sobre a infância
. . . .rincar, a trajetória da educação brasileira, seu embasamento legal . . . .rincar como elemento de estudo da identidade na Educação Infantil.
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BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS
SOBRE A INFÂNCIA . . . .RINCAR
Conforme Guimarães (2003), as primeiras discussões sobre a relação entre jogos e
brincadeiras ocorreram na Grécia e em Roma,
ou seja, não é de hoje que o assunto é investigado e estudado. Mas é recente na história
o brincar como ação tipicamente infantil,
Quando ele não está brincando com as
paisagens, está brincando com os soldados: Ele brincava com os soldados de
diversas brincadeiras, como o bater palmas e de esconder”. Nota 1 Relatos do
diário do médico Heroard, sobre o príncipe francês Luís XII no início do século
XVII (ARIÉS, PHILIPPE. História social da
criança e da família. Trad. Dora Flaksman.
2 ed. R. Janeiro: LTC, 2006. p. 45).

Cada criança vive a experiência infantil no
interior de uma determinada cultura e tempo. A
citação do livro de Áries (2006) ilustra esta ideia
e nos faz refletir no significado da infância e do
brincar no decorrer dos tempos. Uma vez que, a
concepção de infância não é estática e única, é
resultado de construções históricas e culturais,
modifica-se no tempo e no espaço.
Segundo o Minidicionário Soares Amora (2009), infância . . . .eríodo de crescimento
do ser humano, que vai do nascimento até a
puberdade. Um período que está muito nítido
para nós nos dias de hoje. Mas, nem sempre
percebeu ou valorizou-se neste período. Ficando muitas vezes esquecido no contexto
social.
Na sociedade medieval europeia, adulto
e criança não se distinguiam, ou seja, não
havia um “mundo infantil”. Já no século XVII,
há uma separação não muito nítida entre o
mundo adulto . . . .undo infantil. E neste período as brincadeiras conforme Ariés (2006)
passam por um processo de dessacralização,
ou seja, libertam-se do seu simbolismo religioso e seu caráter comunitário, tornando-se
profana e individual, sendo reservada somente às crianças,

Por volta de 1600, a especialização das
brincadeiras atingia apenas a primeira infância; depois dos três ou quatro anos,
ela se atenuou e desapareceu. A partir
dessa idade, a criança praticava os mesmos jogos e participava das mesmas
brincadeiras dos adultos, quer entre crianças, quer misturadas aos adultos (ARIÉS,
2006, p. 49).

Assim, a concepção de infância, como
nos dias de hoje, surge com uma sociedade capitalista urbano-industrial que objetiva
escolarizar e preparar suas crianças para o
mercado ou a sociedade futura.
Ou seja, enquanto em sociedades antigas, a criança exercia um papel produtivo
(mundo adulto = função de adulto), na atual,
ela é tida como um ser que necessita de cuidados. Esse modo de ver a criança é muito recente, inconcebível para as sociedades
mais antigas.
No Brasil, historicamente, o viver infantil
se dá conforme seu pertencimento sócio racial e de gênero, como cita Gouveia, (2002),
e atualmente conforme o poder aquisitivo e
seu segmento social. A situação social influencia diretamente no modo de olhar para
essa criança, devido às necessidades impostas por essas famílias.

EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA
. . . .EGISLAÇÃO
A partir de 1875, surgiram no Brasil as
primeiras instituições pedagógicas destinadas à primeira infância (jardins de infância
para crianças com idade pré-escolar).
Em 1920, surgem as creches com papel assistencialista e filantrópico. Caráter assumido também na pré-escola, na década de
1970. Tinham como função guardar, proteger
e preservar a vida das crianças em situação
de miséria.
Neste período, o espaço onde as crianças pequenas passavam parte do seu dia,
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enquanto as mães trabalhavam, tinha caráter
social e para cuidar da alimentação e higiene
destes, bastava gostar e nada mais.
Atualmente, com o reconhecimento
da Educação Infantil como a etapa inicial da
educação básica e sua relevância para o desenvolvimento da identidade do homem, as
creches e as escolas de Educação Infantil,
ganharam importância social e são consideradas como espaço privilegiado para o desenvolvimento infantil, necessitando de profissionais com um excelente nível de conhecimento
e dedicação com o desenvolvimento infantil.
De acordo com (ORTIZ, 2007, p 3) “O
papel da instituição é ajudar, é interceder a
favor da criança, é favorecer que o indivíduo
entre ela e sua família, seja cada vez mais
fortalecido...”. Conforme a Constituição Federal de 1988 é direito de todos ter acesso à
Educação.
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 1996)
em seu artigo 29 dispõe sobre a Educação
Infantil:
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,
complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996, p.12).

Como explicitado na Lei, a criança passa a ser entendida como um ser social, que
traz especificidades quanto ao seu desenvolvimento . . . .ua identidade, e nesse sentido,
o brincar representa um campo de estudos
essencial na atuação da Educação Infantil.
Com a expansão do direito e do acesso
à Educação Infantil temos atrelado a valorização dos jogos e brincadeiras neste período
da vida. A criança não nasce sabendo brincar,
ela precisa aprender por meio das interações
com outras crianças e com os adultos. Assim, as escolas de Educação Infantil, devem
ser vistas como espaços institucionais que

garantam o cuidar . . . .ducar, para seu pleno
desenvolvimento.
De acordo com o Plano Nacional de
Educação Infantil, é na Educação Infantil que
as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional e da socialização
se estabelecem.
É nesse espaço que as primeiras experiências são vivenciadas e carregadas por
toda vida. A Educação Infantil dá início à formação da autoconfiança, responsabilidade,
solidariedade, cooperação e outros valores
necessários ao longo da vida de uma pessoa.
A opção pelo brincar, desde o início da
educação, é garantir a cidadania da criança
e ações pedagógicas de maior qualidade. É
preciso desconstruir a ideia equivocada de
que o brincar é um ato irrelevante.
O brincar é uma ação livre, prazerosa,
envolvente, que ensina linguagem, história,
regras de convivência, desenvolve habilidades, onde a criança pode expressar toda sua
individualidade e identidade, e ainda construir
representações sociais. É um dos seus direitos, conforme consta no Estatuto da Criança
e do Adolescente:
Capítulo II. Do Direito à Liberdade, ao
Respeito . . . .ignidade. Art. 15. A criança
. . . .dolescente têm direito à liberdade, ao
respeito . . . .ignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento
e como sujeitos de direitos civis, humanos
e sociais garantidos na Constituição e nas
leis. Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: IV - brincar,
praticar esportes e divertir-se (BRASIL,
1993,p.11).

Direito este, previsto e lei nos projetos
curriculares da Educação Infantil – Diretrizes
Curriculares de Educação Infantil, art. 9º o
qual refere à interações e brincadeiras como
eixo norteador das práticas pedagógicas, indicando que não se pode pensar no brincar
sem interações, visto que, é uma atividade
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social construída culturalmente:
Interação com a professora, o brincar interativo com a professora é essencial para
todo o conhecimento do mundo social e
para dar maior riqueza, complexidade e
qualidade às brincadeiras [...] - Interação
com as crianças: o brincar com outras
crianças garante a produção, conservação e recriação do repertório lúdico infantil [...] - Interação e brinquedos e materiais: é essencial para o conhecimento
do mundo dos objetos [...] (KISHIMOTO,
2010, p. 2).

Conforme consta (BRASIL, 1998, p.23)
“A importância do brincar na Educação Infantil, também é amparada legalmente pelo
Referencial da Educação Infantil: “brincar é
uma das atividades fundamentais [...] papéis
sociais”.
Enfim, creches e pré-escolas, conforme
a legislação brasileira, devem ter o brincar
como prática pedagógica diária e estudo histórico cultural, que oportuniza experiências
diversas, ou seja, conhecimento de si e do
mundo, por meio de experiências sensoriais,
expressivas e corporais.

O BRINCAR COMO EXPRESSÃO
HUMANA E PERCEPÇÃO DA
PLURALIDADE CULTURAL
Ao longo do tempo, várias teorias surgiram para tentar justificar o comportamento
lúdico do ser humano – Teoria da Energia
Excedente, Teoria do Instinto, Teoria da Recreação, Teoria do Relaxamento, Teoria da
Recapitulação e Teoria Genética, como cita
Guimarães (2003).
Uma fala da necessidade da descarga
de energia vital, outra se refere aos jogos e
brincadeiras como satisfação do instinto de
imitação do ser humano, há a que menciona
como um ato preparatório para tarefas “sérias”, ou como uma atividade onde se exercita
o controle e há, também, a que enfatiza o
desejo de dominar e competir intrínseco no

homem.
São teorias parciais que não percebem
a criança e seu ato lúdico como necessário vital e como facilitador do processo de construção de sua vivência cultural e da identidade.
O histórico e suas relações complexas
se manifestam em todas as suas dimensões
no brincar. Para Pereira (2005) a criança
quando brinca está em busca de descobrir,
questionar, escolher e recriar, . . . .omento
onde se encontra e se apropria do mundo,
e suas relações para constituir-se como ser
humano.
Conforme estudo da psicologia do desenvolvimento, o brincar tem um significado
importante para a educação, pois . . . .licerce do processo evolutivo neuropsicológico;
. . . .anifestação de como a criança lida com
a realidade, as possibilidades, conflitos e limitações; favorece a reflexão, a autonomia
. . . .riatividade no processo ensino/aprendizagem; enfim . . . .nserção gradativa e eficiente
no mundo sócio-histórico cultural.
Brincar é um fenômeno histórico-cultural, assim como escreve Huizinga (HUIZINGA
1993 apud PEREIRA, 2005, p. 19), “É um
fazer humano voluntário, pois ninguém brinca
sem vontade, que ocorre num tempo e espaço, e segue um rito, baseado nas concepções
culturais locais”.
Portanto pode-se considerar como tempero a imaginação, que busca superar o mundo real, imbricado à imitação (reprodução
do mundo adulto). É uma atividade social,
interativa e cultural, faz parte do patrimônio
lúdico-cultural, traduzindo valores, costumes,
ensinamentos e pensamentos, transmitida de
uma geração a outra.
Seguindo este pensamento, conforme
leituras do filósofo Piaget, percebe-se que
por meio de jogos e brincadeiras, as crianças
exercitam a autonomia . . . .idadania,
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O brincar, numa perspectiva sociocultural, define-se por uma maneira que as
crianças têm para interpretar e assimilar o
mundo, os objetos, a cultura, as relações
e os afetos das pessoas. Por causa disso,
transformou-se no espaço característico
da infância para experimentar o mundo
adulto, sem adentrá-lo como partícipe responsável. (WAJSKOP, 1995, p. 66)

Inventar brinquedos e brincadeiras
faz parte do brincar e seu prazer Winnicott,
(1982), . . . .ontato com experiências e reinvenções físicas e emocionais.
De acordo com documentos da UNESCO, a educação deve capacitar os educandos . . . .prender a aprender; aprender a fazer;
- aprender a viver . . . .prender a ser.
Assim, a criança é um sujeito histórico-cultural e protagonista do processo da
aquisição do saber como está descrito nos
Parâmetros da Educação de Ribeirão Preto,
deve encontrar no seu espaço escolar, subsídios para capacitar-se, conforme preceitos
internacionais. Por meio do enriquecimento
das experiências e descoberta do mundo,
das relações, etc.
Com uma prática educativa, nas brincadeiras e interações, pautadas por princípios
éticos, estéticos e políticos. Afim, de adquirir
e experimentar novas e reformuladas sensações, conceitos e interações de amizades ou
não,
Como a criança é um ser histórico, o
Ensino de História e Geografia, desde a
Educação Infantil, resulta em uma grande
contribuição social, visto que, “pode dar
ao aluno subsídios para que ele compreenda, de forma mais ampla, a realidade
na qual está inserido e nela interfira de
maneira consciente e propositiva” (CRUZ,
2003, p.2).

citação a seguir:
A demanda pela História deve ser entendida como uma questão da sociedade brasileira, ao conquistar a cidadania, assumir
seu direito de lugar e voz, e buscar no
conhecimento de sua História o espaço
de construção de sua identidade (BRASIL, 1997, p. 5).

Porém, é por essa mesma citação que
neste artigo defende-se a necessidade de introduzir as questões relativas ao ensino de
História e Geografia desde a Educação Infantil, visto que, são essas metodologias que
contribuirão para a construção da identidade
da criança na relação que ela estabelece com
o contexto sócio histórico ao qual ela está
inserida.
É a iniciação de relações emocionais, desenvolvimento de contatos sociais
e evolução da personalidade como cia Winnicott, (1982).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho é de base bibliográfica
de abordagem documental e descritiva. Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos,
documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões,
sugestões que podem contribuir para uma
maior compreensão da temática apresentada
neste artigo sobre a importância do ensino
de História e Geografia na Educação Infantil.
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Cruz (2003); Wajskop (1995) e Guimarães (2003) que abordam as temáticas ou
questões sobre o tema em questão discutido
neste artigo.

Sabemos pelos PCN´s (Parâmetros
Curriculares Nacionais), que o Ensino de História e Geografia, tem sido valorizado para o
Ensino Fundamental, como se pode ver pela
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término do presente trabalho, observou-se que já se tinha fontes do século XIX que
nos mostram a importância . . . .ecessidade vital de brincar na vida e na rotina das crianças.
Voltando-se para a realidade do século XXI os resultados apontam para uma desvalorização e um vazio das brincadeiras na vida infantil. O levantamento bibliográfico nos confrontou
com a realidade vivenciada nas CEI 's (Centros de Educação Infantil de . . . . anos) e EMEI' s
(Escolas de Educação Infantil de 3 anos e meio . . . .nos e 11 meses).
Como transformar a educação reprodutora, repetitiva e sem criatividade? Como transpor
a “escola-depósito” para a “escola espaço de desenvolvimento das diversas habilidades?”
“Como transformar práticas lúdicas da Educação Infantil em subsídio para a compreensão do histórico na construção da identidade da criança?” “Como trazer o estudo sócio
histórico cultural para a Educação Infantil?”
Acredita-se que esse processo deva se iniciar na conscientização dos profissionais da
educação e de sua função. É preciso rever conceitos e posturas. Os profissionais da Educação
Infantil devem ser especialistas no desenvolvimento humano, para que assim tenham competência técnica para acompanhar e intervir sobre o emotivo, cognitivo, sensível . . . .nteligível,
ou seja, possam dar o devido suporte e apoio no processo.
É preciso que as crianças sejam percebidas e respeitadas em suas especificidades e
ao mesmo tempo na relação constitutiva com o social na construção da sua aprendizagem.
Educar deve ser compreendido como um percurso, que se inicia nas relações com os
outros, com o meio e consigo mesmo, sendo assim, defende-se que os estudos sobre Metodologia de História e Geografia, sejam efetivados desde a Educação Infantil, como explorado
neste artigo, ao colocar o brincar como processo primordial da construção da identidade.
Diante destes apontamentos, a Educação Infantil, deve possibilitar o enriquecimento das
experiências . . . .escoberta do mundo, das relações, dos afetos, dos objetos, da natureza, etc.
Por meio de práticas educativas centralizadas nas brincadeiras e interações, para ampliar e consolidar o desenvolvimento da criança em relação a percepção do eu inserido no
sócio histórico-cultural.
As práticas lúdicas devem ser entendidas como recurso para o desenvolvimento das
capacidades físicas, afetivas e estímulo intelectual. Aos professores, cabe preparar e disponibilizar, ambientes seguros e atrativos, atividades variadas e apropriadas para a idade, materiais
e brinquedos diversos (cores, texturas, tamanhos, industrializados, sucatas e adaptações), ou
seja, intencionalidade e sensibilidade.
Na visão de Kramer (2009) o educador precisa ter um “olhar panorâmico” que envolva
a atenção, incentivo e apoio às crianças, com vistas no todo sem perder os particulares.
Observando a criança sendo livre de preconceitos, pois as crianças constroem e produzem por meio de suas particularidades, com marcas do seu contexto temporal, social, cultural
e político.
Brincar é integrar-se ao contexto. Por meio deste ato pode-se desenvolver uma postura
de autonomia no modo de pensar, capacidade de analisar diferentes pontos de vista e solu31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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cionar problemas eventuais que surgem no decorrer da brincadeira e da vida.
É preciso valorizar e oportunizar a brincadeira livre, possibilitar a exploração de vários
contextos, para que os pequenos possam fazer uso de todos eles, nas diferentes formas de
brincar, isto é, o jogo, a dramatização, a literatura infantil, o desenho, o movimento, a construção, a música . . . .intura (manifestações humanas construídas culturalmente).
É a oportunidade que nossas crianças têm de conquistarem o direito de correr, falar,
soltar, cantar, pular e viver. Sabe-se que as brincadeiras e jogos, são meios de transmissão
e aquisição de cultura e conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, capazes de
resgatar a autoestima, o autoconhecimento; valores humanos como empatia, solidariedade,
autoconfiança, tolerância, concentração e ainda mais, como criatividade e maturidade para
fazer suas escolhas diante do mundo e em relação a ele.
É preciso perceber a dimensão qualitativa do ato de brincar das crianças e assim alterar
a postura do professor de Educação Infantil. Enfim, brincar não é apenas essencial para o
processo ensino-aprendizagem escolar, mas sim, para a construção de condições eficazes
de um sujeito fazer História em relação ao espaço sociocultural ao qual está inserido.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades de aprendizagem, sob a ótica
do educador ou interessado, assim como os transtornos e distúrbios embutidos no processo de
ensino-aprendizagem, discutindo a partir de reflexões e relacionando com a prática pedagógica.
Segundo os resultados obtidos por meio de experimentos e estudos, entende-se a necessidade
de compreender a dificuldade de aprendizagem, bem como os transtornos e distúrbios que
acometem as crianças, para melhor inserir um trabalho ao qual promova a aprendizagem dessas
crianças. Através da realização dessa pesquisa, podemos observar que de acordo com as
respostas obtidas pelos estudos e da aprendizagem, o tema ainda é compreendido de maneira
distinta, muitas vezes atribuído a fatores orgânicos.
Palavras-chave: Aprendizagem; Transtorno; distúrbio; Fatores Orgânicos.
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INTRODUÇÃO

A

escolaridade é uma etapa importante no desenvolvimento das crianças, a aparição de um distúrbio de aprendizagem tem um grau de importância muito maior.
Esse tema abrange os aspectos gerais dos problemas mais corriqueiros, suas
origens e seus eventuais impactos sobre o comportamento e desenvolvimento da criança,
como reconhecê-los, evitá-los e quando intervir.
Distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da criança de
receber, processar, analisar e armazenar informações. Podem dificultar a aquisição, pela
criança, de habilidades de leitura, escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos.
A discalculia, ou incapacidade em matemática, consiste em uma dificuldade persistente
para aprender ou entender conceitos numéricos, princípios de contagem e aritmética. Essas
dificuldades são frequentemente chamadas de incapacidade matemática.
Entre 3% e 8% das crianças em idade escolar apresentam dificuldades persistentes para
a aprendizagem desses conceitos matemáticos, que as acompanham de uma série para outra
no ensino fundamental. Cerca da metade das crianças que apresentam discalculia também
apresenta atrasos para aprender a ler ou tem uma incapacidade em leitura, e muitas têm o
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
A dislexia, ou incapacidade em leitura, consiste em uma dificuldade inesperada de ler,
sendo que “inesperada” significa que todos os fatores necessários para a leitura parecem
estar presentes (inteligência, motivação e uma instrução em leitura pelo menos adequada) e,
no entanto, a criança ainda não consegue ler.
As dificuldades em leitura não são apenas muito prevalentes (as estimativas variam entre
25% e 40%), mas também persistentes. Cerca de 75% das crianças que têm problemas com
leitura no terceiro ano continuam a apresentá-los no decorrer de sua vida escolar.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
Se a escolaridade é uma etapa importante no desenvolvimento das crianças, a aparição de um distúrbio de aprendizagem tem
um grau de importância muito maior. Esse
tema abrange os aspectos gerais dos problemas mais corriqueiros, suas origens e seus
eventuais impactos sobre o comportamento e
desenvolvimento da criança, como reconhecê-los, evitá-los e quando intervir.
Distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da criança
de receber, processar, analisar e armazenar
informações. Podem dificultar a aquisição,
pela criança, de habilidades de leitura, escrita, soletração e resolução de problemas
matemáticos.
A discalculia, ou incapacidade em matemática, consiste em uma dificuldade persistente para aprender ou entender conceitos
numéricos, princípios de contagem e aritmética. Essas dificuldades são frequentemente
chamadas de incapacidade matemática. Entre 3% e 8% das crianças em idade escolar
apresentam dificuldades persistentes para a
aprendizagem desses conceitos matemáticos, que as acompanham de uma série para
outra no ensino fundamental.
Cerca da metade das crianças que apresentam discalculia também apresenta atrasos
para aprender a ler ou tem uma incapacidade em leitura, e muitas têm o transtorno do
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A
dislexia, ou incapacidade em leitura, consiste
em uma dificuldade inesperada de ler, sendo
que “inesperada” significa que todos os fatores necessários para a leitura parecem estar
presentes (inteligência, motivação e uma instrução em leitura pelo menos adequada) e,
no entanto, a criança ainda não consegue ler
(COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
As dificuldades em leitura não são apenas muito prevalentes (as estimativas variam
entre 25% e 40%), mas também persistentes.
Cerca de 75% das crianças que têm proble-

mas com leitura no terceiro ano continuam a
apresentá-los no decorrer de sua vida escolar.
O insucesso em leitura apresenta correlação
alta com fracasso escolar e problemas comportamentais, sociais e emocionais subsequentes, sendo a leitura considerada como
um fator de proteção que se contrapõe a desvantagens sociais e/ou econômicas (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
A competência em matemática relaciona-se com diferenças em termos de emprego, renda e produtividade no trabalho. Os distúrbios de aprendizagem são, portanto, um
problema sério de saúde pública, que resulta
em dificuldades duradouras de aprendizagem
de habilidades na escola e no trabalho e na
criação de encargos financeiros para a sociedade (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).

O QUE SABEMOS? DISCALCULIA
Muitos estudos indicam que a discalculia não se relaciona com inteligência, motivação ou outros fatores que poderiam influenciar a aprendizagem. A maioria das crianças
afetadas têm déficits específicos em uma
ou mais áreas, mas muitas vezes apresenta
desempenho igual ou superior ao esperado
para sua série escolar em outras áreas (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
Os primeiros sinais de discalculia incluem uma compreensão deficiente de magnitudes numéricas, uma rigidez na compreensão da contagem, . . . .tilização de estratégias
imaturas na resolução de problemas. No primeiro ano, as crianças com discalculia muitas
vezes não sabem nomear os números (por
exemplo, 9= nove) e têm dificuldade para
identificar qual é um número maior ou um
menor, quando comparados (COLOMER, T.
& TEBEROSKY, 2003).
Quase todas as crianças – inclusive
aquelas que têm discalculia – são capazes
de aprender a sequência básica de contagem (“um, dois, três, quatro...”). No entanto,
algumas crianças têm dificuldades com as
regras que subjazem à capacidade de contar
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corretamente (COLOMER, T. & TEBEROSKY,
2003).

to de boas habilidades de compreensão da
leitura (FONSECA, 1995).

Essas regras incluem correspondência
unívoca (uma e apenas uma palavra-rótulo
para cada objeto, por exemplo, “um”, “dois”),
ordem estável (a ordem das palavras-rótulo
. . . .esma em conjuntos diferentes de objetos
contados) e número cardinal (o valor da palavra-rótulo que representa a quantidade de
itens em um conjunto).

Embora haja muitos fatores de desenvolvimento que conduzem à dislexia, é possível identificar precocemente as crianças que
precisam de treinamento preventivo utilizando
duas fontes de informação: o ambiente familiar no que se refere à leitura, . . . .esenvolvimento de habilidades que podem predizer a
aquisição de leitura (por exemplo, conhecimento das letras).

Muitas crianças com discalculia têm dificuldade para lembrar fatos aritméticos básicos, como a resposta a 5+3. Muitas dessas
crianças utilizam estratégias imaturas de resolução de problemas, como depender da
contagem nos dedos durante mais tempo do
que outras crianças, e cometem mais erros
ao contar.
A ansiedade em relação à matemática
pode resultar em erros. É muito provável que
a discalculia acabe por gerar frustração, aversão e ansiedade potencialmente excessiva, o
que, somando-se ao déficit cognitivo subjacente, quase certamente tornará mais difícil
a aprendizagem de matemática.

DISLEXIA
A descoberta-chave relativa à dislexia
é que a leitura não é natural, é adquirida e
precisa ser ensinada. Para ler, a criança precisa aprender como associar linhas e círculos
abstratos (isto é, as letras) escritas em uma
página com o som da língua falada
Evidências recentes sugerem tanto influências genéticas quanto ambientais no desenvolvimento da dislexia. Filhos de um pai
ou mãe disléxicos têm probabilidade 80 vezes
maior de ser disléxicos.
Meninos e meninas oriundos de ambientes carentes estão particularmente em risco
quanto ao desenvolvimento de problemas de
leitura, porque tendem a ter menos exposição
à linguagem, e frequentemente não dispõem
das habilidades de vocabulário ou dos conhecimentos necessários para o desenvolvimen-

Na falta de tratamento, os distúrbios de
aprendizagem comprometem a aquisição de
conhecimentos, expõem a criança a experiências repetidas de insucesso e podem reduzir
a motivação para a aprendizagem em geral.
Tanto para a dislexia quanto para a discalculia, a ajuda precoce pode evitar muitos problemas associados que afetam a auto-estima
. . . .em estar emocional (FONSECA, 1995).

O QUE PODE SER FEITO? DISCALCULIA
Nos anos iniciais do ensino fundamental, os problemas de combinação de números
e os problemas formulados com palavras são
conceitos-chave para o estabelecimento de
uma base sólida. Combinações de números
são os problemas de adição e subtração com
um dígito (por exemplo, 3+2=5), (FONSECA,
1995).
À medida que o aprendiz se torna proficiente em estratégias de contagem, esses
pares e associações deslocam-se para a memória de longo prazo. Os problemas formulados com palavras são questões apresentadas
linguisticamente que requerem a decifração
de informações . . . .dição ou subtração de
numerais com um ou dois dígitos (FONSECA,
1995).
Há duas abordagens de intervenção
para promover as habilidades de combinação de números: a instrução conceitual, em
que o professor estrutura experiências para
favorecer conhecimentos interconectados sobre quantidades e orienta os alunos na direção de compreensões corretas; . . . .xercício
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. . . .rática, pelos quais o pareamento de tipos
de problemas com respostas corretas servem
para criar representações na memória de longo prazo. As pesquisas mais recentes relatam
que a combinação dessas duas abordagens
resulta em desenlaces melhores (FONSECA,
1995).
Para melhorar as habilidades com relação a problemas linguísticos, existem mais
duas abordagens: a instrução metacognitiva,
na qual os professores ajudam os alunos a
aplicar estratégias de organização e planejamento, . . . .nstrução baseada em esquemas,
na qual os alunos inicialmente dominam regras para a solução de tipos de problemas, e
depois desenvolvem esquemas para agrupar
problemas em tipos que pedem estratégias
de resolução semelhantes.
Ainda há muito por fazer em termos
de pesquisa básica, avaliação e remediação
de incapacidades matemáticas. É preciso
desenvolver um teste diagnóstico padronizado para obter informações mais precisas
sobre aspectos, tais como o conhecimento
de procedimentos de contagem e de resolução de problemas matemáticos em crianças
nos anos iniciais do ensino fundamental que
apresentam discalculia (CIASCA, 2003).
Também são necessárias medidas para
a identificação de crianças da educação infantil em risco. São igualmente necessárias
pesquisas sobre habilidades básicas de contagem e aritmética em crianças da educação
infantil e suas relações com risco posterior de
discalculia, sobre a genética da discalculia e
os sistemas neurológicos que podem estar
envolvidos, . . . .corrência concomitante de
problemas de leitura e de matemática. Finalmente, precisam ser abordadas a ansiedade
. . . .versão à matemática que tendem a resultar em déficits cognitivos. Se não se der atenção à frustração . . . .nsiedade, existe o risco
de problemas exacerbados e no longo prazo
em relação à matemática (CIASCA, 2003).

DISLEXIA

Os estudos sobre o cérebro com técnicas que utilizam imagem revelaram diferenças nos padrões de ativação cerebral entre
bons leitores e leitores deficientes. No entanto, quando estes últimos foram ensinados
por meio de métodos baseados em evidências, seus sistemas neurais organizaram-se,
passando a apresentar padrões de ativação
cerebral semelhantes àqueles observados
em crianças que eram boas leitoras. Isto demonstra que o ensino realmente faz diferença
(CIASCA, 2003).
Em 2000, a National Reading Panel
(Comissão Nacional de Leitura) indicada pelo
Congresso norte americano relatou que, para
que as crianças aprendessem a ler, era preciso ensinar a elas cinco elementos da leitura:
percepção fonêmica, consciência fonológica,
fluência, vocabulário e compreensão da leitura. Percepção fonêmica . . . .apacidade de
perceber e identificar os sons individuais das
palavras faladas (por exemplo, “mar” tem três
fonemas: “mm” – “aa” – “rr”). A consciência
fonológica . . . .apacidade de associar letras
a sons individuais (CIASCA, 2003).
O reconhecimento de que esses dois
componentes são centrais para o desenvolvimento de uma base para a leitura significa
que essas habilidades e percepções podem
ser ensinadas a crianças pequenas, mesmo
antes que se espere que elas leiam (CIASCA,
2003).
Jogos simples de rima ajudam crianças
já aos três anos de idade a começar a perceber que as palavras faladas podem ser separadas. Por exemplo, para saber que “gato”,
“pato” e “rato” rimam, a criança precisa ser
capaz de focalizar apenas uma parte das palavras (a rima “ato”). Aos poucos, as crianças
aprendem a dividir as palavras, a reuni-las novamente . . . .eslocar suas partes. Atividades
simples como bater palmas em sincronia com
o número de sons (sílabas) de uma palavra
falada ajuda as crianças a dividir as palavras
(B . . . .EVISÃO DE TEXTOS, 2017).
O treinamento . . . .ortalecimento dos
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processos nucleares da leitura são a maneira mais provável de favorecer as habilidades
de leitura. Qualquer atividade que contribua
para o desenvolvimento de habilidades de
linguagem deve ser bem-vinda, mas, a partir
dos cinco anos, deve haver uma prática mais
sistemática, de pelo menos cinco a vinte minutos por dia, no contexto de brincadeiras.
O procedimento preventivo mais adequado é
utilizar um princípio consistente que favoreça
as conexões mais dominantes e frequentes
entre letras e sons (B . . . .EVISÃO DE TEXTOS, 2017).
Crianças de risco precisam ser identificadas e ajudadas o mais cedo possível.
O desenvolvimento da linguagem deve ser
focalizado a partir dos dois anos de idade
– especialmente para filhos de famílias com
antecedentes de dislexia. Se não for observado nenhum atraso, o próximo estágio de
identificação de risco potencial é aos quatro
anos de idade, quando a aquisição espontânea de conhecimentos sobre letras oferece
bons indícios sobre a possível necessidade
de práticas preventivas (B . . . .EVISÃO DE
TEXTOS, 2017).
Em última instância, o desenvolvimento
da alfabetização em crianças pequenas envolve um processo dinâmico de pensamento
e de linguagem, incorporando resolução de
problemas, discussão, reflexão e tomada de
decisões. Intervenções efetivas com crianças
que correm risco de desenvolver distúrbios de
aprendizagem devem, portanto, focalizar uma
aprendizagem multidimensional (B . . . .EVISÃO DE TEXTOS, 2017).
Resolver as questões relativas às melhores abordagens para o ensino de alfabetização e de matemática para crianças de risco
é mais do que uma questão acadêmica, e tem
amplitude em âmbito nacional e internacional.
Propiciar às crianças o desenvolvimento dessas habilidades básicas promove seu bem-estar acadêmico, emocional e social, com
implicações que se estendem por toda a vida
(B . . . .EVISÃO DE TEXTOS, 2017).

Ao longo dos anos, a educação preocupa-se em contribuir para a formação de um indivíduo participativo, responsável e que pensa
socialmente e, para se alcançar tal objetivo,
se faz necessário que algumas dificuldades
encontradas por diferentes alunos em sala de
aula sejam trabalhadas, de maneira diferenciada devido ao atual contexto educacional
(BELLEBONI, 2004).
Apesar da grande importância que o
saber institucional exerce na vida das crianças, elas não sabem, ou por vezes não conseguem fazer isso em grupo, demonstrando
com isso sua grande dificuldade de aprender
e de viver em sociedade (BELLEBONI, 2004).
Através da aprendizagem, processo
que faz parte do mundo da criança, ela desenvolve melhor sua socialização, aprendem
conceitos da vida adulta, adquirem maior percepção do mundo e desenvolvem o prazer
pelo trabalho em grupo. Organizar o ato de
aprender e coordenar o saber significa uma
nova sistematização da prática pedagógica
desempenhada pelo professor, prática essa
que substitui a aprendizagem tradicional pelo
uso do lúdico, através dos jogos e brincadeiras como instrumento principal no desenvolvimento da criança, inclusive da criança que
apresenta dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, seja tal dificuldade devido os
distúrbios, os transtornos ou até mesmo os
métodos utilizados em sala de aula (BELLEBONI, 2004).
Nos últimos anos, o conceito e os temas
que discorrem sobre os distúrbios de aprendizagem, têm despertado grandes discussões,
que levantaram diferentes opiniões a respeito
de qual profissional deve intervir e atender os
educandos que apresentam tais dificuldades
seja como ato de prevenção ou como atendimento terapêutico (CIASCA, 2003).
Para que o atendimento, preventivo ou
terapêutico, seja realizado se faz necessário
consideradas as diferentes causas dos distúrbios de aprendizagens, estudar os diversos
problemas educacionais que podem dificultar
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o processo de ensino e aprendizagem, observar o ambiente que a criança vive . . . .étodo
utilizado pelas escolas antes de escolher o
tratamento (CIASCA, 2003).
As crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem não são incapazes
de aprender, elas podem apenas não ter se
adaptado ao ritmo da sala ou não ter conseguido aprender determinado conteúdo com o
método escolhido pelo professor, como também a falta de estímulos em sala de aula e
em casa. Muitas crianças podem não apresentar nenhum problema social ou escolar e
mesmo assim não conseguir se desenvolver
pedagogicamente. . . . .aso das crianças com
distúrbio de aprendizagem, que apresentam
dificuldades na fala, na audição e outros vários fatores que podem prejudicar significativamente a alfabetização da criança, mas mesmo assim necessitam de atenção e métodos
de ensino apropriados (CIASCA, 2003).
Uma criança é considerada com distúrbio de aprendizagem quando não se adequa
a situação educacional referente a sua idade,
mesmo quando lhe são apresentados métodos adequados de aprendizagem; apresenta
dificuldade na sua expressão oral e escrita,
nas habilidades de leitura, na realização do
cálculo e raciocínio lógico matemático. Para
que a criança seja incluída no grupo de portadoras de distúrbio, ela deverá apresentar
problemas de aprendizagem em uma ou mais
áreas; apresentar uma lacuna significativa entre seu potencial e seu desempenho real, a
criança terá desempenho inconstante no mesmo tipo de tarefa (CIASCA, 2003).
O problema de aprendizagem, nesse
caso, não será derivado das deficiências visuais ou auditivas, ou de problemas ambientais ou culturais, nem mesmo de problemas
afetivos. Os termos dificuldades e distúrbios
de aprendizagem têm levantado várias discussões entre os profissionais da educação
e da saúde (CIASCA, 2003).
A definição de distúrbio, transtorno, dificuldade ou problema de aprendizagem é

uma das mais imprecisas para aqueles que
significam o diagnóstico, a prevenção . . . .eabilitação do processo de aprendizagem, pois
envolve vários pareceres. Alguns pesquisadores e alguns profissionais acreditam que se
pode dialogar entre várias concepções sobre
dificuldades de aprendizagem, podendo assim ter um campo mais amplo de atuação e
resolução de problemas, facilitando a eficácia
de alguns tratamentos através da complementação de várias teorias que se relacionam mutuamente (CIASCA, 2003).
Embora os autores reconheçam todos os
indicadores precoces de dificuldades de leitura
– entre os quais as habilidades fonológicas e
de linguagem receptiva e expressiva – parecem
ter se concentrado no conhecimento das letras
como o único preceptor, com base no argumento de que é um indicador confiável e de fácil
utilização. A nomeação rápida também é mencionada, mas não está claro no texto se isso se
refere à nomeação rápida de códigos (letras ou
números) ou de objetos (CIASCA, 2003).
Códigos são preceptores melhores e
predizem também a compreensão posterior
da leitura, mais do que a aquisição em si mesma. Eu argumentaria que o conhecimento do
alfabeto é influenciado pela dinâmica “natureza” versus “criação” e, se supusermos que
as influências familiares são fundamentais,
deveríamos concentrar-nos nas habilidades
associadas à incidência familiar, isto é, fonologia e vocabulário (CIASCA, 2003).
Jogos eletrônicos que promovem as relações letras-sons são uma forma de prática
ideal, e certamente são motivadores e têm
boa relação custo-benefício, mas crianças
que têm dificuldades de leitura herdadas e
potencialmente graves precisam de intervenções muito mais explícitas do que aquelas
propostas neste artigo (CIASCA, 2003).
A maioria das crianças precisará de instrução em percepção fonológica (percepção
da estrutura de sons das palavras, por exemplo, rimas), antes de receber instruções em
fonemas (relação entre sons e letras). Este
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ponto é abordado na seção sobre implicações: “Crianças – especialmente aquelas
cujos antecedentes familiares indicam a possibilidade de risco de insucesso em leitura
– devem receber atenção quanto ao desenvolvimento da linguagem desde os dois anos
de idade” (CIASCA, 2003).
Será que esta área deveria ser expandida e incluir medidas relevantes de triagem
quanto ao desenvolvimento de linguagem aos
dois anos de idade, assinala que crianças
que são mais lentas no domínio de conhecimentos e conceitos básicos para a alfabetização necessitam mais em todos os aspectos,
mais instrução explícita, mais oportunidades
de prática e mais assistência em geral: são
necessárias abordagens e formas de instrução diferenciadas (CIASCA, 2003).
Tal como ocorre com a alfabetização,
a competência reduzida em matemática está
relacionada a dificuldades na escola e no trabalho ao longo da vida. Fuchs apresenta os
componentes de combinações numéricas e de
problemas formulados com palavras e de que
forma essas habilidades podem contribuir com
a incapacidade matemática (CIASCA, 2003).

As estratégias metacognitivas relatadas
também são admiráveis e, mais uma vez, esta
é uma área que deve ser combinada com
exercício e prática no ensino de matemática.
A prática de planejamento e reflexão, juntamente com participação ativa no processo de
aprendizagem . . . .nsino explícito de conhecimentos conceituais, beneficiam os alunos de
três formas, na compreensão e aprendizagem
de conceitos, na compreensão dos passos
envolvidos na elaboração de uma solução
e em sua capacidade de utilizar e generalizar seu conhecimento para situações novas
(FONSECA, 1995).
As estratégias baseadas em esquemas
também são promissoras e apóiam-se na utilização de estratégias meta cognitivas. Não
vejo essas duas estratégias como mutuamente exclusivas. Também foi levada em conta a
manutenção no longo prazo, que é uma área
frequentemente desconsiderada no campo de
intervenções para alunos com dificuldades de
aprendizagem (FONSECA, 1995).

Inclui instrução conceitual e exercício/
prática, um conceito importante que frequentemente é negligenciado no ensino de habilidades matemáticas básicas e também a
necessidade de intervenção precoce versus
instrução remediativa em séries posteriores
(FONSECA, 1995).
Novamente, a intervenção precoce minimiza os atributos associados ao insucesso,
como baixa autoestima e problemas comportamentais relacionados a ele. A última pesquisa relatada é muito instigante no sentido de
que uma combinação de abordagens produz
resultados melhores, utilizando-se computadores para promover exercício e prática, em
combinação com instrução conceitual explícita. É excessivamente frequente a utilização de
computadores de forma irresponsável, sem
a sustentação oferecida pelo ensino explícito
(FONSECA, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resolução de questões relativas a abordagens otimizadas ao ensino de alfabetização
e matemática para crianças em risco é mais do que um problema acadêmico; tem implicações no âmbito nacional e internacional, no que se refere à preparação de professores, sala
de aula e família, além de promover o bem-estar acadêmico, emocional e social da criança.
O insucesso inicial em leitura tem alta correlação com o fracasso escolar e com dificuldades comportamentais e sócio emocionais posteriores; a leitura é considerada como um
fator que diferencia e contribui para contrabalançar desvantagens sociais e/ou econômicas.
Em princípio, as evidências teóricas, experimentais e clínicas indicam a necessidade de ajudar leitores pouco eficientes a adquirir conhecimento explícito sobre a estrutura fonológica
da palavra, e isto deveria ser parte de qualquer programa de intervenção com leitores que
enfrentam dificuldades.
Quanto à aprendizagem mediada pelo computador, deve-se notar que o desenvolvimento da alfabetização em crianças pequenas envolve mais do que aprender rotinas memorizadas;
é um processo dinâmico de pensamento e de linguagem, que inclui resolução de problemas,
discussão, reflexão e tomada de decisões. A prática é vista frequentemente como um fim em
si mesma, uma forma de garantir que os aprendizes memorizem um procedimento ou um fato.
Quando isso ocorre, pode prejudicar ou desconsiderar uma aprendizagem construtiva e
significativa de alfabetização. A prática do aluno precisa assumir uma forma que faça sentido
para a tarefa de alfabetização e que crie maneiras básicas de pensar das quais os alunos
se apropriem, de modo que a criança ative esse pensamento para desenvolver novas ideias,
. . . .onduza para problemas reais de leitura, externos à sala de aula.
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A TEMÁTICA INDÍGENA NA ESCOLA
RESUMO: Este trabalho discute ações pedagógicas que podem ser utilizadas no ensino da cultura
dos povos indígenas, para os alunos dos primeiros anos do fundamental II. Analisa as contribuições
da literatura e das diferentes linguagens (vídeos, fotografias, brinquedos, músicas, entre outros),
para aumentar o conhecimento sobre a diversidade da cultura indígena. Discute sobre como uma
visita ao museu pode se constituir uma fonte histórica e metodológica para as aulas de história
e como este recurso pode contribuir para desmistificar a visão que os alunos possuem sobre
o índio. Os Parâmetros Curriculares Nacionais determinam que o tema seja tratado no Ensino
Fundamental, com o objetivo de promover o respeito à diversidade e formar um aluno capaz de
reconhecer a influência de diversos povos na construção de nosso patrimônio cultural. Assim
foram analisadas ações pedagógicas que incentivam o respeito à diversidade, e promovem a
valorização da contribuição de diferentes etnias na constituição da identidade cultural brasileira.
Concluiu-se que cabe à escola ampliar os horizontes culturais dos estudantes com diferentes
conteúdos, ensinar sobre as diversas culturas sem praticar qualquer tipo de descriminalização.
Palavras-chave: Literatura; Cultura Indígena; Diversidade.
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INTRODUÇÃO

O

estudo da história e da cultura indígena na escola está regulamentado por uma
lei federal. Trata-se da Lei nº 11.645/2008 que cria a obrigatoriedade do ensino
da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio do país.
Para o educador o desafio é trabalhar com um método que ofereça aprendizagem significativa e ao mesmo tempo possibilite a interação com diferentes culturas. Neste contexto,
pergunta-se: “Como planejar ações pedagógicas que possibilitem o aprendizado sobre a
cultura indígena, sua história . . . .ealidade que vivem atualmente?
Esta pesquisa tem como objetivo discutir as ações pedagógicas e projetos sobre o tema
indígena que podem ser desenvolvidas com os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental II. Busca-se refletir como o professor pode desenvolver competências e metodologias
para trabalhar os conceitos de etnia na sala de aula, com o propósito de valorizar as múltiplas
identidades constituintes no ambiente escolar e de modo a oferecer oportunidade ao aluno
aprender sobre a história do país.
Os territórios habitados por povos indígenas vêm sendo alvo de disputas políticas e
econômicas, . . . .requente a violência em suas terras, tais ações ocorrem quase sempre por
interesses financeiros, desconsiderando a vida, a cultura . . . .istória dos primeiros habitantes
de nosso país. Por isso, é preciso incentivar desde a infância uma mudança nessa relação
com os povos indígenas através de um projeto de intervenção pedagógica que transmita os
conhecimentos necessários para que o aluno aprenda a ter respeito e valorize as diferentes
culturas.
Justifica-se este trabalho pela importância do tema indígena . . . .ecessidade de se divulgar como vivem os vários e distintos povos enfatizando aspectos de sua cultura. A escolha
da temática desta pesquisa surgiu após a constatação que é no espaço escolar que a criança
busca suas primeiras referências e que as questões indígenas devem ser tratadas desde a
educação infantil, período em se inicia a discriminação étnica entre as crianças . . . .ssimilada
de forma estrutural na formação dos sujeitos.
Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica de autores especialistas em relações
étnico-raciais na Escola como: Bergamaschi e Gomes; (2012); Canclini, (1997) e autores que
tratam dos temas pedagógicos como Oliveira; (2013); Selbach, (2010) e Nóvoa (2001). Foram consultados também “Currículo da cidade: povos indígenas: orientações pedagógicas”
(2019) da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, escrito pelos indígenas Cristino
Wapichana e Daniel Munduruku, e os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) e LDB (1996).
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A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE
CULTURAL NA SALA AULA

ancestrais aos dramas do cotidiano por eles
vividos.

É Papel De A Escola Trazer Para A Sala
De Aula O Conhecimento Da Cultura Dos Indígenas Brasileiros Desde A Pré-escola, Instigando A Curiosidade . . . .usca De Conhecimentos, Pois A Diversidade Cultural É Um
Desafio E Um Fator De Enriquecimento No
Desenvolvimento Global Da Criança.

O conhecimento a ser aprendido, precisa adicionar informações úteis às ideias âncoras, e os alunos precisam relacionar os novos
conhecimentos com aqueles que já possuem.
Muitos educadores ficam presos em cumprir
a sequência dos conteúdos do livro didático
e não buscam novas metodologias e assim,
privam seus alunos de expor suas ideias e
explorarem novos conceitos e habilidades.

Ao Abordar As Diferenças Culturais Do
Brasil, O Professor Promove Na Criança O
Sentimento De Valorização Cultural Do País,
Além Do Reconhecimento E Respeito Das Diferentes Culturas, Mostrando Que Não Existe
Uma Melhor Ou Mais Desenvolvida Que A
Outra,
Muitas vezes essa imagem de índio que
é constituída na infância permanece para
o resto da vida, pois são escassos os
contatos com a temática indígena no restante do período de escolarização e na
vida adulta, tendo várias mídias a veicular
imagens não condizentes com os modos
de vida contemporâneos dos povos ameríndios. Essa visão deformada dos indígenas se perpetua justamente pelo fato
da nossa história ser contada até hoje a
partir da visão do colonizador, sem dar
oportunidade para que os diferentes povos apresentam a sua visão em relação a
si mesmo . . . .istória do nosso país (BERGAMASCHI; GOMES 2012 p.57)

Conforme informa a educadora Selbach
(2010): “a verdadeira aprendizagem é processo que começa com o confronto entre a
realidade do que sabemos, é algo novo que
descobrimos uma nova maneira de encarar a
realidade” (SELBACH, 2010, p. 19).
Um processo de ensino e aprendizagem
significativo é aquele em que há espaço para
a comunicação, o diálogo, a troca de opiniões
dos alunos entre si e com o professor, enfim,
um processo de construção do conhecimento
baseado na ação e reflexões críticas acerca
da presença indígena em território nacional,
sua diversidade, suas culturas, seus modos
de conceber a existência e suas respostas

Compreender, as maneiras de viver dos
grupos sociais que existem no Brasil, seus
saberes e fazeres pode enriquecer as experiências dos estudantes no ambiente escolar,
além de auxiliar na valorização do “outro”. A
desconstrução como mecanismo de releitura do mundo dos indígenas nacionais, a que
nos referimos aqui, se baseia nas teorias de
Jacques Derrida (1930-2004).
O professor quando elabora a sequência didática desempenha papel de articulador, organizador, incentivador e mediador do
processo de aprendizagem, . . . .luno se torna
o personagem central deste processo. “Escolher o tema, problematizar o assunto, planejar
os conteúdos, traçar os objetivos, delimitar as
atividades de forma sequencial levando em
consideração os grupos, materiais, tempo,
etapas . . . .valiação dos resultados” (OLIVEIRA, 2013).
Segundo a LDB, as aulas das disciplinas de Artes, Literatura e História representam espaço privilegiado para uma tomada
crítica de consciência sobre a importância,
por exemplo, dos indígenas, seus costumes
e suas criações para a sociedade . . . .ultura
brasileiras. A interdisciplinaridade pode ser
feita a partir da Educação Infantil até o ensino
médio, implica em uma revisão de conceitos
e de metodologia e fazer a ponte com outras
disciplinas, como a História, Geografia, Ciências e Matemática.
Em História pode ser trabalhado o povoamento da América, as primeiras tradições
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culturais no território brasileiro, as sociedades
indígenas do Brasil, os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais das etnias Guarani,
Krenak, Suruí e Pataxó. Nas aulas de Arte
pode-se escutar os cantos de cada etnia, pesquisar seu significado . . . .ronuncia em seus
respectivos idiomas.
Pesquisar os instrumentos musicais
característicos das sociedades indígenas e
sua importância nos rituais sagrados e no
cotidiano das tribos. Em Geografia pode-se
verificar a localização espacial de algumas
das comunidades indígenas com a confecção de mapas . . . .mportância do território
para continuidade das nações indígenas. Em
Português o professor pode ensinar sobre o
gênero discursivo mito (relato mítico): estudo
e leitura de mitos indígenas.
Esta metodologia é muito mais rica e
traz outras possibilidades no processo geral
de desenvolvimento e de aprendizagem da
criança, pois dá ao aluno a oportunidade de
elaborar conceitos e desenvolver determinadas funções psíquicas. a interdisciplinaridade
implica trabalhar com os diversos gêneros textuais dando maior significado às produções
sociais, aos sentidos, intenções e objetivos.
Associar a cultura indígena ao conteúdo abordado nas aulas de história, resulta na
aprendizagem sobre as diversas etnias que
contribuíram para formar o patrimônio cultural
brasileiro. a diferença entre culturas origina-se
das particularidades de cada grupo social,
que constrói suas formas de subsistência, organiza sua vida social e política, e suas crenças. a intervenção docente é necessária para
que a criança possa desconstruir o estereótipo da imagem do índio como um ser sem cultura, preguiçoso sem valores e costumes. a
sociedade contemporânea se encontra cada
vez mais marcada pela pluralidade, fazendo-se necessário refletir sobre quais são os valores, atitudes e conhecimentos que queremos
construir e ensinar.
Nos livros didáticos a temática indígena
é tratada de forma superficial, ao passo que

em alguns pontos procuram dar “visibilidade”
aos povos indígenas, com a apresentação de
especificidades sobre: sua diversidade cultural, sua sobrevivência e/ou o seu cotidiano.
Nestes livros, as imagens mais frequentes
que retratam os povos indígenas, são apresentados com pinturas corporais, com cocares nas cabeças e em geral sem ou com
pouca roupa.
Apesar disso, nota-se que também fazem menção de práticas antropofágicas, quando tratam das missões jesuíticas e dos bandeirantes. Além disso, os índios aparecem como
objetos da ação colonizadora e não como sujeitos ativos, que lutaram, resistiram, aos processos de violência e genocídio em que foram
submetidos e esconde-se que os povos indígenas foram tirados de suas terras e de suas
raízes para viverem nos aldeamentos.
Nos desenhos das crianças os indígenas aparecem frequentemente nus, com os
corpos pintados e, em geral, em contato com
a natureza. Em nenhuma das representações
os alunos mostram ter visto imagens nos livros que remetem aos povos indígenas na situação social contemporânea. Apesar dessa
falta de referência ao índio contemporâneo
algumas crianças sabem que há índios na cidade e que estão presentes em vários locais
vendendo artesanato. E que eles possuem
outro estilo de vida, que necessitam vender
artesanato e comprar suprimentos para o seu
dia a dia, porém não conhecem bem a história . . . .ultura desses povos, e as singularidades de cada etnia. Conforme Canclini:
Hoje todas as culturas são de fronteira.
Todas as artes se desenvolvem em relação com outras artes: o artesanato migra
do campo para a cidade; os filmes, os
vídeos e canções que narram acontecimentos de um povo são intercambiados
com outros. Assim as culturas perdem a
relação exclusiva com seu território, mas
ganham em comunicação e conhecimento. (CANCLINI, 1997, p. 348).

Nos ambientes escolares, a história do
índio, não é apresentada com todos os seus
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aspectos culturais, ou seja, na linguagem, na
música, nos costumes ou nas religiões. Este
tema pode ser abordado também, a partir de
brincadeiras, jogos e canções indígenas e
na exibição de filmes, teatros e brincadeiras
que trabalhem conceitos de sua cultura. Vale
ressaltar que a cultura indígena possui um
imenso universo de informações a serem estudadas . . . .rofessor pode inserir o conteúdo
com outras matérias e elaborar um projeto
onde toda a escola participe.
Fazer uma visita a um museu é uma
ótima oportunidade de proporcionar uma vivência e favorecer a aprendizagem da cultura
e valorização da memória social e coletiva
dos povos indígenas. Muitos alunos nunca
visitaram museus . . . .artir desta experiência
poderão estabelecer uma relação mais próxima com os objetos, quadros possibilitando
a expansão das possibilidades educativas e
de aprendizagem.
Trabalhar na perspectiva da diversidade
cultural significa promover uma ação pedagógica que valorize as diferenças nas práticas
cotidianas e que contemplam ações educativas promotoras de aprendizagens contínuas
e significativas, em que os alunos realmente
possam trabalhar em grupos, inserir-se no
meio em que vivem e socializarem os conhecimentos construídos coletivamente.
A história . . . .emória de diversos povos
indígenas fazem parte da cultura brasileira.
Assim, trazer esta cultura para a sala de aula
do Ensino Fundamental II, é uma forma de
resgatar tradições. Isso pressupõe um planejamento que contenha diferentes modalidades organizativas: projetos didáticos, atividades permanentes e sequências didáticas que
incluam o tema indígena.
Portanto, é preciso recusar o etnocentrismo, ou seja, a valorização de uma única
maneira de ser e de viver. Não podemos esquecer que “as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais. São qualidades
diversas de uma mesma experiência humana,
mas qualquer hierarquia que as quantifique

é indevida” (SILVA, 2008, p.17). Os PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais) afirmam
que:
[...] considerar a diversidade não significa
negar a existência de características comuns, nem a possibilidade de construirmos uma nação, ou mesmo a existência
de uma dimensão universal do ser humano. Pluralidade Cultural quer dizer a afirmação da diversidade como traço fundamental na construção de uma identidade
nacional que se põe e repõe permanentemente, . . . .ato de que a humanidade de
todos se manifesta em formas concretas
e diversas de ser humano (PCNs, 2001,
p.19).

Neste sentido, o professor, em sua prática docente, deve estar atento para perceber as diferenças existentes dentro da sala de
aula e incluir temas sobre diversidade cultural
no planejamento diário.

A LITERATURA COMO INSTRUMENTO
PARA A COMPREENSÃO DA HISTÓRIA
INDIGENA
A literatura para o público infanto-juvenil
constitui um caminho lúdico para a compreensão da história indígena. A leitura dessas
obras pode auxiliar na divulgação da cultura
desses povos, além de explorar outras características como: a dança, crenças, músicas,
teatro, poemas, comidas típicas.
A contação de histórias com a projeção
de imagens e apresentação de objetos, e outros materiais são opções metodológicas que
podem ser incluídas em um projeto para tratar
desta temática, tendo em vista a idade das
crianças. Uma caixa de objetos que façam referência ao tema e que pode ser manipulada
pelos alunos pode ser utilizada para este fim.
A criança das séries iniciais do ensino
fundamental aprende de forma lúdica, manipulando os livros, vendo as imagens e escutando a contação da história, assim ela se
interessa pelo tema. Segundo Barbosa (1989)
o uso das imagens na sala de aula é muito
restrito. As únicas imagens na sala de aula
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são dos livros didáticos, as imagens das folhas de colorir, e, as produzidas pelas próprias crianças.
Esse reaprender a olhar a partir da análise das representações de indígenas enquanto personagens, são importantes para a desconstrução de preconceitos em relação aos
indígenas nacionais e suas criações. Não se
deve escolher qualquer história, mas aquelas com bases teóricas nas quais a narrativa
pode proporcionar uma visão do cotidiano do
índio e por este motivo a própria seleção das
histórias já é uma parte importante na elaboração de um projeto. Buscar também aquelas
que fazem sentido para a realidade histórico-social e englobar as vivências . . . .ultura
daquelas crianças.
Através de várias histórias podem-se
ensinar as crianças muito sobre a cultura,
as obras “Um dia na aldeia” de Daniel Munduruku (texto), Mauricio Negro (ilustrações)
e “Descobrindo o Xingu” de Marco Hailer,
descrevem alguns jeitos de viver e de brincar
dos índios brasileiros. “Meu vô Apolinário: um
mergulho no rio da (minha) memória”, de Daniel Munduruku (2001) conta as dificuldades
do autor em se aceitar índio porque vivia na
cidade e em uma escola não indígena. As
obras possuem uma perspectiva étnico-racial
e um tom pedagógico e uma representação
que aborda os povos indígenas seus saberes, crenças e tradições específicas. Estes
autores apresentam uma linguagem acessível, sugestiva e conotativa que enriquece a
aprendizagem, e tornam o tema significativo
para a criança e adolescente:
As culturas nacionais, ao produzir sentidos
sobre “a nação'', sentidos com os quais
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas
histórias que são contadas sobre a nação,
memórias que conectam seu presente
com seu passado e imagens que dela são
construídas (HALL, 2011: p.51).

O livro “Meu vô Apolinário: um mergulho
no rio da (minha) memória”, de Daniel Munduruku (2001 aborda . . . .reconceito que existe

em torno da palavra índio e do sofrimento do
autor com os termos atribuídos aos indígenas:
preguiçosos, selvagens, atrasados, entre outros atributos. Outras vezes o preconceito está
nas expressões que usam a palavra “índio”
de forma inusitada. “Programa de índio” é um
passeio chato e “muito cacique pra pouco índio” . . . .áxima que usamos quando vemos
várias pessoas disputando a autoridade em
um mesmo espaço. Há ainda uma marchinha
muito popular que diz "êeee, índio quer apito,
se não quer pau vai comer” e no dia 19 de
abril, Dia Nacional da Cultura Indígena, é comum vermos crianças pequenas voltando da
escola com cocares . . . .osto pintado.
O autor afirma que esse olhar equivocado mostrou a necessidade de uma constante
reafirmação identitária . . . .ontato com anciões, as ações do nosso cotidiano me ajudaram a compreender a história dos nossos povos . . . .uta pelo reconhecimento. Essa obra
permite um reencontro dos alunos com suas
possíveis ancestralidades, proporcionando
um sentimento de pertencimento . . . .alorização de se preservar a identidade de um povo,
[...] todo o brasileiro vive uma situação, no
mínimo, inusitada. De um lado, há o discurso de que nós somos um povo único,
fruto de um intenso processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou uma nação singular com indivíduos culturalmente
diversificados. De outro, vivenciamos em
nossas relações cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e
racistas em relação a alguns segmentos
da população, como, as mulheres, os indígenas e os afrodescendentes (ABRAMOWICZ 2006 p 13).

Uma ação pedagógica realmente pautada na diversidade cultural deve ter como
princípio uma política curricular da identidade
e da diferença. Tem obrigação de questioná-la, a fim de perceber como está constituída:
A sociedade brasileira é plural. Ser plural
significa aceitar em nós a composição de
nossa diversidade, conviver com ela, ter
orgulho, sentir-se parte da história que
está o tempo todo sendo escrita por cada
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brasileiro não importando sua origem ou,
ainda, que tenha vindo de outras terras
e se tornado filho adotivo daqui. Ser plural significa conhecer nossa diversidade
nativa pelo nome e não pela fragilidade
de um apelido que desqualifica mais que
dignifica a experiência de humanidade
que ela traz consigo (MUNDURUKU; WAPICHANA, 2019, p.108).

Devido à diversidade nas escolas há
necessidade de construir e desenvolver um
projeto político-pedagógico para direcionar,
orientar e organizar as atividades das escolas
que deve ter a participação de todos os funcionários que atuam na escola em conjunto
com a comunidade. Para tanto, é necessário
que os objetivos, as metas e estratégias sejam planejadas, pois só assim será possível a
melhoria efetiva do ensino, da aprendizagem
. . . .ombate ao preconceito,
A escola, como instituição educadora,
vem sentindo os reflexos de uma geração
que está crescendo influenciada por imagens de comportamento violento, agressivo, criminoso e instável do mundo atual. O
fazer docente na contemporaneidade exige olhar atento para as necessidades da
sociedade. Nesse sentido, é importante a
efetivação de atividades alicerçadas em
vivências cidadãs, de respeito às regras
de convivência . . . .esolução pacífica dos
conflitos (MACHADO, 2013).

Conforme Delors (2003), “à educação
cabe fornecer, de algum modo, os mapas
de um mundo complexo e constantemente
agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que
permite navegar através dele”. Em relação a
isso, os professores precisam organizar seu
planejamento cotidiano embasado nos pilares
da educação, caracterizados no aprender a
ser, aprender a conhecer, aprender a conviver
e aprender a fazer. Nesse sentido, Barbosa
(2002) acrescenta que “ensinar e aprender
precisam estar encharcados de conhecimento, de humanização, de ação e de interação
diferente daqueles exigidos em outros momentos históricos”.
O aprender a conhecer deverá partir

do sentido crítico e do discernimento diante
dos conflitos identificados; o aprender afazer
promoverá o estabelecimento de relações no
processo de saber gerir e propor a resolução
de conflitos; o aprender a ser irá se basear
no desenvolvimento de atividades que proporcionem a construção de comportamentos atentos a sensibilidade . . . .iscernimento
diante de situações cotidianas; o aprender a
viver juntos deverá despertar no educando a
reflexão sobre a existência de semelhanças e
de diferenças entre os seres humanos, bem
como o entendimento do outro . . . .espeito às
suas individualidades.
É nesse contexto que Nóvoa (2001)
chama a atenção do professor. Em seu entendimento, o docente precisa atualizar-se
permanentemente a fim de desenvolver práticas pedagógicas efetivas e promotoras de
uma educação para pensar e agir diante das
diferentes situações que se apresentam em
seu cotidiano. Pensar o multiculturalismo é
um dos caminhos para combater os preconceitos e discriminações ligados à raça, ao
gênero, às deficiências, à idade . . . .ultura,
constituindo assim uma nova ideologia para
uma sociedade que é composta por diversas
etnias, nas quais as marcas identitárias, como
cor da pele, modos de falar, diversidade religiosa, fazem a diferença. E essas marcas são
definidoras de mobilidade e posição social
em seu interior.
Discriminações ligados à raça, ao gênero, às deficiências, à idade . . . .ultura, constituindo assim uma nova ideologia para uma
sociedade que é composta por diversas etnias, nas quais as marcas identitárias, como
cor da pele, modos de falar, diversidade religiosa, fazem a diferença. E essas marcas são
definidoras de mobilidade e posição social
em seu interior.
É possível ter um currículo escolar que
abranja essas diferenças de uma maneira que
se respeite o ser humano em si, com base
na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). No exercício de sua
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

432

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

profissão, o educador tem subsídios suficientes para fazer de sua aula um espaço para
diferentes descobertas, de muitos questionamentos em relação ao passado, ao presente,
à História de cada um, e ao mesmo tempo,
oportunizar a criança o conhecimento através
de um conteúdo, de uma nova e diferente
realidade, fazendo com que essa criança se
identifique, compare e participe de forma interativa, buscando soluções ou mais indagações para certos problemas diários, vividos
por todos.
As iniciativas de tornar a diversidade cultural em tema de reflexão e trabalho são importantes na medida em que contribui para o
aperfeiçoamento dos professores e faz da escola um espaço de convivências e respeito às
diferentes culturas. Segundo Gomes (2012),
quanto mais se amplia o direito à educação,
quanto mais se universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao ensino
superior, mais entram para o espaço escolar
sujeitos antes invisíveis ou desconsiderados
como sujeitos de conhecimento. Eles chegam
com os seus conhecimentos, demandas políticas, valores, corporeidade, condições de
vida, sofrimentos e vitórias.
O desenvolvimento . . . .ontextualização
histórica dos componentes culturais podem
ajudar a compreender as inquietações humanas, contribuindo para o fortalecimento
do sentimento de pertencimento ao grupo e
do potencial criativo. Ao serem solicitados a
apresentarem os indígenas por meio de desenhos, os alunos ressaltaram a vida em aldeias, habitação em ocas, enfeites de pena, a
caça, a pesca, o arco . . . .lecha. Por meio dos
pressupostos elencados, percebe-se uma visão folclórica nos desenhos produzidos pelos
alunos.
Para fazer esta mudança o professor
deverá fazer uma desconstrução dos estereótipos estabelecidos e buscar em sua prática
trabalhar com os mitos, com valores e conhecimentos da cultura indígena para trazer
a imagem do índio a partir de sua ancestra-

lidade, práticas culturais, religiosidade, sua
culinária, e para isso poderá usar de vários
recursos, como filmes, músicas, teatro, aulas
práticas de culinárias . . . .ais importante buscar na comunidade escolar memórias, fotos
familiares para compor um mural construindo
uma identidade da comunidade.
A literatura possibilita a construção de
valores morais e ensinamentos que propiciam
às crianças construírem afirmativamente sua
identidade racial, conhecendo elementos sobre seus ancestrais que lhes forneçam a valorização . . . .rgulho do seu pertencimento racial
desenvolvendo dessa maneira, a autoestima
e autoconceito elevados nestes alunos.
Como os alunos dos primeiros anos
do Ensino Fundamental II, esta intervenção
pode ser mais interessante se forem utilizados
livros de imagens e atividades artísticas manuais. Podem-se planejar rodas de histórias,
sobretudo de fábulas, encenações, grafismos
e pinturas corporais. Vídeos como Moana ou
Pocahontas podem ser interessantes para
ilustrar aspectos das culturas indígenas como
o respeito às tradições, o pertencimento à natureza . . . .uidado com a família.
Pocahontas (1995) . . . .rimeiro filme
que a Disney desenvolve baseado em fatos
reais , pela primeira vez, também, a protagonista não é branca nem europeia . . . .ilme que
não termina com “Felizes para Sempre”. No
filme Pocahontas é uma índia nativo-americana com espírito livre, corajosa e hábil, pois foi
mediadora entre a cultura indígena . . . .ranca-inglesa.
A narrativa traz em sua trama questões pertinentes às demandas da década de
1990 dos Estados Unidos, como a temática
do envolvimento do homem com a natureza
. . . .ilme oferece a oportunidade de se discutir em sala de aula o estranhamento provocado pelo primeiro contato entre os povos
pré-colombianos e os europeus, e discutir as
semelhanças dos projetos colonizadores para
o Novo Mundo . . . .apel do indígena nessa
nova realidade.
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A imagem exerce um papel muito importante no processo de interação da criança
com a literatura, além disso, pode auxiliar a
promover o sentimento de pertencimento da
criança em seu grupo étnico-racial (se ela não
se vira nas imagens como pode reconhecer-se ou autovalorizar-se? Identificar-se?). A leitura imagética permite que a criança dialogue
com a obra sem precisar de um interlocutor,
ela consegue estabelecer sozinha uma ligação com a obra.
O fato é que as ilustrações contidas
num livro de literatura infantil são capazes
de contar a história tanto quanto ou até mais
(dependendo da idade da criança) que a linguagem oral ou escrita. Os alunos precisam
de um trabalho elaborado sistematicamente e
embasado no reconhecimento da diversidade
étnico-racial; para construir a sua identidade.

Outras tantas músicas podem ser pesquisadas para desconstruir estereótipos ou
para mostrar os equívocos em torno da construção de uma imagem negativa dos povos
indígenas,e o trabalho deste tema na escola
deve ser compartilhado com os pais . . . .omunidade, utilizando feiras, exposições e outros
eventos para isto.
Conclui-se que o professor deverá fazer cursos de formação continuada para se
instrumentalizar a fim de abordar as questões
étnicas de maneira adequada a garantir o respeito às diferentes etnias e utilizar em sua
prática, livros destinados ao público infantil
que trazem índios como sujeitos de suas histórias, e assim efetivar mudanças e quebrar
os estereótipos e preconceitos existente no
universo escolar.

Na apresentação do livro “Contos Indígenas Brasileiros”, publicado pela Global
editora, em 2005, o autor Daniel Munduruku,
explica que: “As sociedades indígenas são
movidas pelas poesias dos mitos – palavras
que encantam e dão direção, provocam e evocam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a Palavra, existia”.
Uma pesquisa sobre mitos de origem
indígena brasileira com o Curupira, o Boto
cor-de-rosa, e outras histórias que explicam a
formação de rios, florestas ´´é uma atividade
que pode ser complementada com a elaboração de murais e cartazes sobre os temas
estudados. Outro recurso é utilizar letras de
músicas – novas ou antigas – para ajudar a
montar o perfil de como a sociedade brasileira desenvolveu seu olhar sobre os povos
originários.
Uma pesquisa na produção musical
ajudará a fazer este mapeamento. Alguns
exemplos: Curumim chama Cunhatã (Jorge
Ben Jor); Um índio (Caetano Veloso); Amor
de Índio (Beto Guedes); Mestiçagem (Antonio
Nóbrega); Baila Comigo (Rita Lee); Índio cara
pálida, cara de índio (Djavan); Cachimbo da
Paz (Gabriel O Pensador).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo demonstrou a importância do desenvolvimento de projetos com a temática
indígena que incluem ações como práticas de leitura, músicas, filmes e visitas a museus, nos
primeiros anos do Ensino Fundamental II, que enfatizem a valorização das diversidades culturais.
A sociedade brasileira é plural, por este motivo, existe a necessidade de uma prática pedagógica mais igualitária, buscando o respeito e reconhecimento do índio como sujeito histórico
desde as primeiras séries de ensino. Constatou-se que o trabalho sistemático e contextualizado
com a literatura e vídeos sobre o tema indígena, permite mostrar a história dos índios e de sua
cultura com referenciais positivos em seus diversos aspectos.
Nesse contexto, é de fundamental importância nas discussões e práticas educacionais
a ampliação das questões culturais, onde percebemos um forte componente de intervenção e
transformação de situações características em nossa sociedade, tais como: a injustiça social, a
exclusão, racismo, entre outras.
Pensar numa escola de qualidade é pensar na perspectiva de uma educação inclusiva. É
questionar o cotidiano escolar, compreender e respeitar e estudar a história do índio, construir
um currículo multicultural e respeitar as diferenças, culturais, étnicas, de gêneros e outros. A
diversidade cultural é um desafio e um fator de enriquecimento no desenvolvimento global da
criança, isto, pelo conhecimento que se pode proporcionar, pela riqueza cultural partilhada, pela
diversidade de cada ser humano, desde que exista sempre um respeito mútuo entre as pessoas.
A atitude do professor perante estas crianças (minorias) funciona como exemplo se o docente valorizar a diversidade/multiculturalidade na sua prática pedagógica, decerto que levarão
os outros a ter essa mesma postura. Uma escola que pretenda ser de todos e para todos deve
ensinar os seus alunos a viverem em conjunto, num mesmo universo, onde coexistem diferentes
valores.
A diversidade permite novas e diferentes abordagens dos conteúdos e permite um crescimento emocional, intelectual dos alunos, construindo, assim, uma nova sociedade, pois julgam
que esta diversidade proporciona um vasto conjunto de informações que poderão aumentar
conhecimentos de contexto geográfico, político e humano.
A troca, a partilha de costumes e hábitos de diferentes países proporciona aos alunos,
professores . . . .rópria escola, experiências enriquecedoras em vários níveis: cultural, social e ao
nível de valores como os da tolerância e do respeito. O conhecimento dos hábitos culturais dos
alunos é um fator importante para uma melhor integração independentemente das “diferenças”.
O docente, na sua prática pedagógica, deve preocupar-se em ter uma formação global e específica e que vá de encontro à heterogeneidade da turma que vai ou está a lecionar. Uma maior
informação pode ajudar a uma melhor adequação às situações e uma melhor compreensão
das particularidades dessas minorias.
Entende-se, portanto, que as propostas associando multiculturalismo e educação devem
se situar em um contexto mais amplo do que as urgências políticas têm imposto, pois, ao contrário de propiciar uma formação adequada, pode-se simplesmente, privilegiar uma formação
sem nenhum compromisso político, social e cultural com a diversidade. Conceber,
enfim, o multiculturalismo numa perspectiva crítica e de resistência pode contribuir
para desencadear e fortalecer ações articuladas a uma prática social cotidiana em
defesa da diversidade cultural, da vida humana, acima de qualquer forma discriminatória, preconceituosa e excludente.
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CORPO EM MOVIMENTO NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: No decorrer desse trabalho, utilizando como base a pesquisa bibliográfica, escreverá
sobre as contribuições . . . .mportância da utilização nas práticas pedagógicas de atividades
com movimentos corporais, no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e motor das crianças,
abordando algumas atitudes que podem ser utilizadas pelos professores da Educação Infantil, no
intuito de colaborar com os profissionais que atuam nessa área, visando o conhecimento corpóreo
dos discentes . . . .ontinuidade destes aprendizados nas próximas etapas na vida social, escolar,
familiar e profissional, incentivando aulas mais estimulantes, prazerosas e significativas para todas
as partes envolvidas no processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Motor; Cognitivo.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho foi realizado de forma analítica e descritiva, tendo como base a pesquisa bibliográfica demonstrando a importância da prática de Atividades Físicas
na educação infantil para um melhor desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e
motor das crianças nesta faixa etária.
Têm a finalidade de fazer o educador pensar na prática de atividades com movimentos
corpóreos na pré-escola, como está sendo desenvolvida, se estão sendo trabalhadas atividades com as crianças que propiciem o descobrimento de seus movimentos.
Habilidades, conciliando o motor . . . .ognitivo com instruções e apoio pedagógico necessário para que estas atividades contribuem com as diferentes etapas do desenvolvimento
e colaborem para a formação de sólidas bases motrizes importantes para as próximas fases
do crescimento,
Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de
forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, de respeito e confiança (Referenciais Curriculares
Nacionais aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural, BRASÍLIA, Mec/ Sef, v
1, 1998).

A concepção de criança vem mudando ao longo dos tempos, tendo uma grande mudança após Jean Piaget através de estudos e pesquisas escrever sobre o Desenvolvimento
Cognitivo, passou-se a não ver mais a criança como um ser adulto pequeno, e sim um ser
capaz de pensar, fazer e desenvolver. Não temos hoje apenas uma visão de criança.
A história das instituições de Educação Infantil é marcada por diferentes pressupostos,
de acordo com o público-alvo. Em alguns casos, como o jardim de infância, que nasceu predominantemente para a elite, buscou-se prolongar a infância, mantendo as crianças distantes
do mundo e das obrigações dos adultos.
Ainda hoje, o Brasil tenta colocar em prática as Diretrizes Curriculares para a Educação
Infantil editadas em 2009, e assim consolidar a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 quando a
Educação Infantil foi incluída como etapa na Educação Básica.
Na Educação Infantil, os aspectos relacionados ao cuidado e ao acolhimento são prioritários. A educação . . . .azer pedagógico junto às crianças pequenas e pequenininhas não
descartam de forma alguma as formas de cuidado/acolhimento, porque defendemos a indissociabilidade de educar e cuidar nesse primeiro nível da Educação Básica.
"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, complementando a ação da família e da comunidade”. (LDB - 9.394, Seção
II, A29, 1996). Devemos citar que após dez anos esta lei foi modificada . . . .dade limite da
educação infantil foi alterada para 5 (cinco) anos.
A pré-escola . . . .orta de entrada da criança para uma vida fora do cotidiano familiar,
onde ele terá os primeiros contatos com uma pessoa que será chamada de professor, conhecerá seus primeiros amigos sem ser o vizinho ou filho de um amigo do pai, . . . .nício de
sua vida social. É também nesta fase que se inicia a aprendizagem de números, letras, cores,
formas e deve ser para a criança em primeiro lugar, prazerosa, agradável para que esta não
se desestimule a aprender. Deve ser sempre direcionada para o desenvolvimento cognitivo,
motor e afetivo-social,
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A consciência de que fase decisiva . . . .ue antecede a escola obrigatória tem levado um número
crescente de estudiosos a propor que a criança seja atendia mais cedo, com 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).

Podemos dizer que o começo da educação física se deu quando o homem primitivo
sentiu necessidade de:
• LUTAR
• CONQUISTAR
• FUGIR
• CAÇAR PARA A SOBREVIVÊNCIA.
Atividades corporais dirigidas, auxiliam no desenvolvimento e conhecimento sexual das
crianças pois, durante as aulas, os alunos começam a ter conhecimento corpóreo, e perceber
as diferenças existentes no em seu corpo e do colega de sala, seja ele do mesmo sexo ou
não, cabe ao professor orientar essas percepções, para que durante o crescimento a criança
não se assuste ao deparar com as mudanças que ocorrerão durante seu desenvolvimento e,
aceite e respeite o diferente.
No planejamento o professor de aulas o professor deve considerar atividades que motivem durante toda a vida deste aluno a prática de atividades físicas na escola e fora dela, daí
a importância do Professor de Educação Infantil ter qualificação, entendimento das fases de
crescimento, desenvolvimento infantil, do Sistema Nervoso para que o objetivo seja alcançado.
O MEC (Ministério da Educação) apresenta no Referencial Curricular Nacional, um artigo
que regulamenta qual . . . .ormação do profissional que trabalhará em Escolas de Educação
Infantil:
O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas
que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes
das diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação
bastante ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias . . . .omunidade
e buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais
para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, o planejamento
. . . .valiação (BRASIL, 1998).

Incentivar as crianças a serem sempre praticantes de atividades físicas, quando esta
iniciação é passada por profissionais com a formação adequada e de maneira correta, as
informações que as acompanharão toda a vida, serão melhores assimiladas, podendo formá-las para que sejam capazes de resolução de problemas, em sua vida escolar, social, familiar
e profissional.
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MOVIMENTO CORPORAL, SISTEMA
NERVOSO E APRENDIZAGEM
Mostraremos nas próximas linhas através de pesquisas bibliográficas, sobre a importância do professor de Educação Infantil
ter conhecimentos em educação física escolar e sobre o desenvolvimento do Sistemas
Nervoso durante o processo de ensino aprendizagem, visando o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e motor dos educandos
nesta fase escolar, com aulas na iniciação
dos alunos, que são futuros adolescentes e
cidadãos conscientes e atuantes na sociedade em que vivem.
O professor em seu dia de trabalho atua
nas transformações neurobiológicas de seus
educandos, produzindo aprendizagem e conhecimento, mas ainda em sua grande maioria não conhece o funcionamento do Sistema
Nervoso. O cérebro continua sendo um mistério durante o processo na esfera educacional.
O complexo processo de aprendizagem
envolve várias funções do organismo do ser
humano, para aprender é necessário o desenvolvimento do Sistema Nervoso, exige uma
rede complexa de operações neurofisiológicas e neuropsicológicas, colocar em alerta
todos os neurônios, requer atenção, e ainda
recebe a influência do ambiente em que vive
o sujeito nesse processo.
A anatomia dos cérebros pode ser similar, mas a maneira como cada um aprende
não é. Ferramentas de ensino são desenvolvidas para que se adaptem às necessidades
individuais de cada um e professores procuram encorajar maneiras personalizadas que
os alunos possam usar para aprender melhor
e com mais eficiência.
A compreensão dessas funções se faz
necessária na sala de aula, como explicam
Guerra, Pereira e Lopes (2004, p. 1): "As estratégias pedagógicas utilizadas pelo educador no processo ensino e aprendizagem são

estímulos que organizam o sistema nervoso
em desenvolvimento, produzindo aquisição
de comportamentos, objetivo da educação”.
O cuidado caloroso e responsivo exerce
uma função biológica protetora, diminuindo
ou eliminando os efeitos adversos do estresse
ou de traumas posteriores. Sem as brincadeiras, o toque e outros estímulos, o cérebro de
um bebê pode desenvolver-se mais lentamente acarretando possivelmente em atrasos no
seu processo de desenvolvimento.
A aprendizagem significativa tem seu
substrato orgânico e biológico na reorganização das conexões entre os neurônios, na
neurogênese, compreendida pelo conceito da
neuroplasticidade como capacidade plástica
do cérebro se reorganizar em vários níveis,
quando submetido a estímulos eficientes e
frequentes ou após uma agressão. Dos saberes docentes, a neurociência serve de base
para o ensino, como competência de seu “saber-ensinar”.
Estímulos visuais, sensoriais e afetivos
podem ativar certas emoções que estimulam
a parte do subconsciente e emocional do
cérebro, ajudando os alunos a criar referenciais mais fáceis de temas mais complexos,
tornando o conteúdo mais interessante, de
mais fácil aplicação no dia a dia, processo
que deve acontecer desde a entrada da criança no Ensino Básico, tornando mais fácil o
entendimento dos conteúdos que lhe serão
apresentados durante sua vida escolar.
“Portanto, nas instituições de educação
infantil é imperativo focalizar e potencializar as
questões referentes à qualidade do cuidado e
da educação, especialmente o primeiro, sendo cabível perguntar como os adultos estão
provendo as condições adequadas para que
as crianças possam se desenvolver plenamente”. Apud: Alves e Veríssimo, “Os educadores de creche . . . .onflito entre cuidar e
educar”.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nestes próximos parágrafos baseando-se em pesquisas bibliográficas, trará elementos que mostraram os benefícios e os porquês
utilizar a atividade física como metodologia
no processo de ensino-aprendizagem para os
alunos da Educação Infantil, tendo em vista
que jogos, brinquedos e brincadeiras estão
presentes no cotidiano infantil desde o início
dos tempos, o uso do lúdico no processo
de educativo, não significa abandonar a seriedade . . . .mportância dos conteúdos da
educação infantil. Santos etc. al. (2006 p. 32),
define assim Educação Física Escolar:
É um elemento do processo educacional
formal, que tem como meio específico às
atividades físicas exercidas a partir de
uma intenção educativa, possibilitando o
desenvolvimento das dimensões cognitivo, afetivo-social e motora de crianças e
adolescentes através de exercícios, ginástica, jogos, esportes, danças e lutas. Uma
definição de partida concerne à interpretação temporal do corpo que, pouco valorizado no período medieval, conquistou seu
espaço no período renascentista, tendo o
exercício físico denominado de ginástica
desde o século XVIII, recebido maior ênfase na escola (Santos et al., 2006 p. 32).

A educação física, trabalhada na educação infantil, enfatiza as habilidades de aprendizagem . . . .articipação regular em atividade
física adequada com a faixa etária das crianças, boa forma, o conhecimento e os valores
receberão mais atenção quando chegarem ao
Ensino Fundamental,
para as crianças tornarem-se adultos que
venham a colher os muitos benefícios da
atividade física regular, a educação deve
ter como foco o desenvolvimento das habilidades motoras básicas. dominar as
habilidades básicas em tenra idade estimula o desenvolvimento das crianças e
seu aperfeiçoamento no que diz respeito
às habilidades mais complexas que levam
a participação segura e agradável na atividade física (SANDERS, 2005).

O movimento é parte da atividade diária
de todas as pessoas e se manifesta de muitas maneiras. A necessidade de alcançar o
controle da habilidade física e de ampliar ao
máximo a capacidade do corpo para o movimento é algo comum a todas as crianças.
No modelo apresentado por Gallahue
(1988) apud Mossoró e Nakara - Uninove 2007, até os sete anos o ser humano passar
por três fases dos Movimentos:
• Reflexos (nascimento a um ano);
• Rudimentares (nascimento a dois
anos);
• Fundamentais (de dois a sete anos);
Para que estas fases dos movimentos
evoluam o bebê deve ser estimulado desde a
fase uterina, quando a mãe conversa ou canta
para ela. Quando essa criança chegar à fase
dos Movimentos Rudimentares será a época
em que estará frequentando o Ensino Infantil.
O professor, deverá contribuir para esta
evolução, incentivando a prática de brincadeiras lúdicas, e atividades que estimulem o
movimento corporal e cognitivo.
Não movimento só por movimento, mas,
para uma ascensão de lateralidade, conhecimento corpóreo, desenvolvimento cognitivo,
com o intuito de que ao atingir a idade apropriada esta criança possa atingir o terceiro
nível de conhecimento, sem esquecer do convívio afetivo e social.
O professor de Ensino Infantil deverá
contribuir para esta evolução, incentivando
a prática de atividades que estimulem movimentos. Não movimento só por movimento, mas, para uma ascensão de lateralidade,
conhecimento corpóreo, desenvolvimento
cognitivo, com o intuito de que, ao atingir a
idade apropriada esta criança possa atingir o
terceiro nível de conhecimento, sem esquecer
do convívio afetivo social.
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Educação é como uma árvore: para ser
forte precisa das melhores sementes, oferecendo uma boa formação aos nossos alunos, fornece-se a eles uma base sólida de
conhecimentos. Na teoria sócio histórica de
Vygotsky, “Os conhecimentos na visão vygotskiana a criança já nasce num mundo social
e, desde o nascimento, vai formando uma visão desse mundo através da interação com
adultos ou crianças mais experientes.
A construção do real é então mediada
pela interpessoal antes de ser internalizada
pela criança. Desta forma procede-se do social para o individual, ao longo do desenvolvimento. O aluno constrói o conhecimento por
meio de ações efetivas ou mentais que realiza
sobre conteúdos de aprendizagem.
É construído socialmente”, mas com
traços construtivista, teoria Psicogenética de
Piaget, “Os conhecimentos são elaborados
espontaneamente pela criança de acordo
com o estágio de desenvolvimento em que
esta se encontra.
É a construção do próprio sujeito (a
criança), em interação com o objetivo de conhecimento (meio ambiente física e social),
a partir de suas potencialidades genéticas;
Atividade mental construída pelo aluno; Interdisciplinar, contextualizado, privilegia a construção de conceitos . . . .riação do sentido;
Se constrói através de uma apropriação progressiva do objeto pelo sujeito de tal maneira que é assimilação do objeto às estruturas
do sujeito é indissociável da acomodação;
. . . .onstrução de estruturas cognitivas mais
sofisticadas”.
De acordo também com as orientações
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil na página 25, “Práticas
Pedagógicas da Educação Infantil Eixos do
currículo: As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as
interações . . . .rincadeira e Garantir experiên-

cias que: Promovam o conhecimento de si e
do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que
possibilitem movimentação ampla, expressão
da individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança”.
Aprender não é só memorizar informações, é preciso saber ressignificá-las e refletir
sobre elas. A forma de aprender está relacionada ao recebimento de estímulos que são
captados pelos sentidos (som, visão, tato,
gustação e olfato).
A ativação de circuitos ou redes neurais
se dá em sua maior parte por associação:
uma rede é ativada por outra e assim sucessivamente. Quanto mais frequentemente isso
acontece, mais estáveis e fortes se tornam as
conexões sinápticas e mais fácil . . . .ecuperação da memória.
Isso se dá por repetição da informação
ou, de forma mais eficaz, pela associação do
novo dado com conhecimentos já desenvolvidos. Para Vygotsky uma criança pequena
constrói memórias por imagens, associando
uma a outra.
No decorrer do desenvolvimento, ela
passa a fazer essa relação conceitualmente,
pela influência e pelo domínio da linguagem,
o componente cultural mais importante. Com
isso, passa de uma memória mais apoiada
nos sentidos para outra mais escorada na
linguagem.
Portanto, a memória relacionada às
aprendizagens escolares é uma função psicológica que vai se definindo durante o desenvolvimento.", na visão de Ausubel "Aprendemos
com base no que já sabemos, . . . .apacidade
de lembrar algo.
Já Wallon defende que "O pressuposto
da psicogenética walloniana é que somos seres integrados: afetividade, cognição e movimento. Portanto, informações e acontecimentos que nos afetam e fazem sentido para nós
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ficam retidos na memória com mais facilidade.
Como a construção de sentido passa
pela afetividade, é difícil reter algo novo quando ele não nos afeta." A formação da memória é mais efetiva quando a nova informação
é associada a um conhecimento prévio.
A música é presente na Educação Infantil em diversos momentos, na entrada, no
horário de refeição, na saída, para um reconhecimento de “momento”, quando é hora
do que, proporcionando um momento de sociabilidade, descontração, prazer e trazendo
a atenção dos alunos para a atividade que
será desenvolvida, e envolvendo toda a turma
em um único propósito, propiciando o desenvolvimento da fala, do ritmo, da audição, da
memorização, a sociabilização, a inclusão, a
coordenação motora, o ritmo, atendendo assim a praticamente todas as necessidades
dos alunos para o desenvolvimento cognitivo,
sócio, motor, atuando como uma ferramenta importantíssima no processo de ensino
aprendizagem.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
cita em seu Art. 58. “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social
da criança e do adolescente, garantindo-se a
estes a liberdade da criação . . . .cesso às fontes de cultura”, podemos seguir esta orientação com brincadeiras, jogos, músicas e brinquedos que fazem parte da riquíssima cultura
brasileira com seus colaboradores como os
índios os primeiros moradores desta terra, os
africanos trazidos para cá como escravos, e
europeus responsáveis pela nossa colonização, Oliveira (2007, p.5) cita que “o padre
Antônio Rodrigues (1516 – 1568) pode ser o
patrono dos educadores musicais brasileiros,
isto porque ele ensinou música europeia aos
habitantes nativos e educação por meio da
música desde 1556.”
A música também é usada em atividades para identificar sentimentos, tocar música

com diferentes sinfonias e, para cada música,
trabalhar caretas e expressões corporais e de
acordo com a letra, e de acordo com a faixa
etária da turma o professor pode pedir para
a criança identifique o que você está fazendo
e porque, e deixa ela imitar.
As diferentes situações contidas nas atividades que envolvem música também fazem
a criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho psicomotor da criança enquanto brinca alcança
níveis que só mesmo com a motivação, ela
consegue. Ao mesmo tempo favorece a concentração, a atenção, o engajamento . . . .maginação. Como consequência a criança fica
mais calma e relaxada e aprende a pensar,
estimulando sua inteligência (GÓES, 2009).
Ainda, a música é fundamental no processo de ensino aprendizagem, pois contribui no processo de memorização dada sua
proximidade com a ludicidade, ampliando as
interações entre as crianças . . . .rofessora.
Sendo assim a música pode 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,
e permitem a comunicação com o outro enfatizando que ela é uma linguagem expressiva e
poética e, por isso, é um modo próprio de conhecimento. Weigel (1988) e Barreto (2000)
afirmam que atividades musicais podem contribuir de maneira indelével como reforço no
desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança.
Ao utilizar-se da música durante suas
aulas, o professor desperta em seus alunos
a audição, a atenção, a percepção, o ritmo,
a percepção, o equilíbrio entre outros senti31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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dos e emoções além da memória, provoca
a sociabilização . . . .nclusão, essa é mais
uma ferramenta para o lúdico ser utilizado em
sala de aula, com indicação no Currículo da
Cidade (2017) acerca do ensino de música
nas escolas.
Seguindo a orientação do Referencial
Curricular da Educação Infantil (RCNs) e os
Parâmetros Curriculares (PCNs), o professor
ao trabalhar a musicalização deve se apoiar
sobre três eixos significativos para a criança:
Apreciar (corresponde à escuta significativa), Produzir (é o fazer musical que envolve
criação, interpretação, e execução) e Contextualizar (são as informações, os saberes e
conhecimentos referentes ao contexto social,
histórico e cultural da obra musical).
Os professores devem conhecer os estágios da expansão motora e dedicar-se a trabalhar com os alunos etapa por etapa, dando
assim condições para que a criança descubra
“suas possibilidades sinestésicas, expressando-se com seu corpo e em seu corpo, com os
movimentos iguais aos que fazem com a escrita . . . .eitura” (MARTINS; BIANCHIN, 2007).
Somente após a criança ter o domínio
de gestos, ela pode aprender a escrever, este
desenvolvimento virá através das atividades
realizadas na educação infantil, é importante
observar e respeitar nas aulas, cada fase de
movimento da criança, despertando nela a
curiosidade para novos aprendizados, causando um incômodo em seu sistema, provocando uma perturbação que será seguida de
adaptação, assimilação e acomodação que a
acompanharão em toda sua fase de maturação, crescimento, desenvolvimento e aprendizagem escolar.
Martins e Bianchin (2007), concordam
que “a conscientização e domínio do corpo,
a apropriação do esquema corporal, a coordenação psicomotora, as noções de tempo
e espaço, são objetivos importantes que precisam ser trabalhados antes do aprendizado

da escrita e leitura”.
Para trabalhar o desenvolvimento da
Memória, Concentração, Ritmo, Discriminação de Timbres, Sensibilidade, Audiovisual,
Consciência Corporal e Espacial pode-se
fazer uso das brincadeiras que envolvem a
música, como: Ciranda de Roda com suas
variações de letras e ritmos, pular ou seguir
coreografias, as músicas que acompanham
a rotina do dia a dia (na hora da entrada, do
lanche ou da saída, ou uma música ambiente
lenta na hora do sono).
Durante o ensino infantil, a criança deve
passar por atividades que estimulem toda sua
capacidade motora, dessa maneira, a aprendizagem irá sendo entendida na medida em
que ela consiga fazer a relação entre o que
está sendo aprendido na escola e suas necessidades diárias,
A expressão corporal é uma dessas possíveis formas de se ouvir a criança, . . . .reciso que os professores de Educação
Física atentem mais para essa capacidade de comunicação do corpo. Em geral,
o movimento é visto como um elemento
essencial na aprendizagem, visto que é
através dele que o ser humano explora o
ambiente, e isto é muito importante para
a percepção e, consequentemente, para
a aprendizagem a lateralidade, imagem
corporal, percepção auditiva, visual e
táctil são consideradas componentes da
execução de movimentos, tendo um papel
significativo no desenvolvimento cognitivo
(KAMALAKIAN; GOLDMAN, 1976 apud
TANI et al. 1988).

Durante a aula de Educação Física será
quando os alunos poderão movimentar-se,
sair do espaço restrito da sala se aula, por
isso o professor pode usar de espaços diferenciados de acordo com o objetivo da aula.
Para que uma aula transcorra com qualidade
deve-se prestar atenção em alguns aspectos:
• Grupos menores;
• Não deixar crianças de lado e modi31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ficar frequentemente os grupos para
atingir o máximo de participação;
• Se aula exigir muita movimentação
o espaço deve ser amplo, como um
ginásio ou ao ar livre;
• Os materiais utilizados, devem estimular as crianças a participarem da
aula;
• O professor é como um espelho, por
isso sua motivação tem que ser sempre a mais alta;
• Observar qual o tempo da aula para
que a atividade do dia use o tempo
certo;
• Começar com o que o aluno já sabe
e ir aumentando o grau de dificuldade.
Segundo Ferreira (s/d), A Educação Física é um processo de Educação em Saúde,
seja por vias formais ou não formais, pois ao
promover uma educação efetiva para a saúde
e uma ocupação saudável do tempo livre de
lazer, constitui-se em um meio efetivo para a
conquista de um estilo de vida ativo e em consequência favorece a obtenção de qualidade
de vida (FERREIRA, s/d).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as pesquisas feitas para a construção desse artigo, foi possível ter contato com
autores diversos que corroboram sobre a importância da estimulação de movimento corporal
para o desenvolvimento cognitivo, social, espacial e motor desde a tenra idade.
E compreender com maior base teórica que explorar e estimular os movimentos, nos
anos iniciais da vida, que permite o melhor desenvolvimento da percepção inclusive no setor
de identificação do aluno com outras disciplinas, os auxiliando no decorrer de suas vidas
escolar, profissional e social.
Conclui-se que a atividade lúdica é um recurso metodológico excelente para ser usado
na Educação Infantil, posto que ela facilita para o discente o processo de desenvolvimento e
conhecimento de si próprio, do meio e da socialização, melhorando a expressão linguística e
corporal, na construção do pensamento, além de melhorar a autoestima.
A criança que não é um ser passivo e sim um integrante participativo e ativo das atividades. A utilização de jogos e brincadeiras dentro do processo de ensino aprendizagem é uma
ferramenta da prática pedagógica utilizada pelo professor que fará a diferença na assimilação
dos conteúdos que serão apresentados pelo educador para a criança, e facilitará o processo
de entendimento.
Para que as crianças tenham uma dimensão de tempo e espaço, conhecimento corpóreo, do meio em que vivem, é necessário que apresentemos para elas momentos diversos
em espaços diferentes, no intuito de que se localizem e interajam de acordo em cada local
que se encontram, respeitando sua fase de assimilação e acomodação. É importante ampliar
e diversificar as experiências para dar sentido à sua utilização, dando oportunidades de socialização.
Este artigo está sendo finalizado com a fidúcia de que é necessário incorporar nos planejamentos de aulas, atividades corporais, e com a pretensão de ter cooperado para ampliar
as bases teóricas nesse tema, dos profissionais da Educação Infantil e que os leitores tenham
o mesmo prazer de ler quanto foi o de construir este trabalho.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NA PRÁTICA DOCENTE
RESUMO: Este Artigo é resultado de uma Pesquisa sobre “A Formação do Professor de Arte” cujo
objetivo é analisar a importância da formação continuada na prática docente do professor de Arte.
Percebemos que as linguagens Artísticas constituem elementos interdisciplinares para o processo
de ensino e aprendizagem dos alunos em sua formação e aquisição de conhecimento. A presente
pesquisa conta com os aportes teórico metodológicos dos trabalhos de Nóvoa (1995, 2001, 2006,
2012); Barbosa (2010); Biasoli (1999); Silva (2010); Ferraz & Fusari (2009), Perrenoud (1997),
Gagner (1980), Medeiros (2005), Fabiano (1997) entre outros que abordam a temática proposta.
A Arte é indispensável para a formação integral do ser humano e deve estar presente desde a
primeira fase do seu desenvolvimento. A formação do professor de Arte constitui uma forma de
proporcionar um conhecimento sólido para uma formação criativa, sensível que contribuirá para
a construção de um mundo melhor.
Palavras-chave: Formação Docente; Ensino; Arte; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

formação continuada é um direito do profissional do Magistério previsto pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 9.394/96, isso significa
dizer que é dever do Estado promover a formação de seus professores oferecendo preparo para o exercício da profissão de acordo com as diretrizes e metas da educação
nacional.
A própria questão quando se reflete vai tendo mudanças e transformações acerca da
própria formação continuada na docência nas últimas décadas, assim como em todas as
profissões o educador precisa se colocar se formar e conseguir a tão sonhada obtenção do
Diploma de Curso Superior não o qualifica . . . .eixa pronto para atuação na regência em sala.
Urge ao professor ter formação pedagógica que ajude a enfrentar essa nova realidade
em que vive e se transforme rapidamente com as novas tecnologias que fomentam não só
outro tipo de professor como novas aprendizagens, novas metodologias que contemplem
novas formas de aprender e de ensinar.
O dia-a-dia, a rotina da sala de aula, o professor precisa ser apoiado no seu processo
de aprender a ensinar, porque o dia-a-dia é extremamente estafante e muitas vezes não se
consegue perceber o óbvio, no entanto, as respostas da aprendizagem estão na sala de aula,
no chão da escola. Com relação a formação dos professores existe um universo de linguagens para serem trabalhadas, no entanto os professores não têm preparo para administrar
e distribuir todas as informações que podem mudar a situação . . . .orma como o ensino é
ministrado para os alunos em formação na Educação Básica.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NA
PRÁTICA DOCENTE
É imprescindível aos professores incluírem em suas rotinas a formação continuada
via Ministério da Educação e Cultura – MEC
com as universidades públicas e outras universidades do país com os professores com a
valorização da carreira por meio da formação
continuada.
Ao caminhar e processar a formação
continuada vai se encontrando caminhos necessários para a regência em sala de aula
com Cursos de Graduação, Pós-Graduação
e de Formação Continuada visando um maior
interesse dos alunos pelo processo de ensino
aprendizagem de forma significativa, prazerosa e instigante.
Segundo Nóvoa (2006), as consequências da adoção da ideia de que ensinar é um
serviço faz com que “[...] grande parte dos
debates e das políticas educativas hoje tende
a ver a universidade como um serviço que se
presta às pessoas, família, menos como uma
instituição” (NÓVOA, 2006, p. 11).
Existe uma tradição do professor de maneira geral e não apenas exclusivamente do
professor de que formados estão habilitados
a trabalhar perenemente com aquela disciplina, com aquele componente curricular na
sua formação. Todos sabem que no mundo
contemporâneo isso não ocorre em qualquer
atividade profissional, mesmo as atividades
que não sejam voltadas ao ensino.
Segundo Isaia e Bolzan (2007) veem
a profissão docente como uma atividade específica que envolve um repertório de conhecimentos, saberes e fazeres voltados para o
exercício docente, influenciada pela cultura
acadêmica, em contextos socioculturais e
institucionais, nos quais os professores estão
inseridos.
A formação continuada é para a cozinheira, o mecânico, o operário que não se
atualiza não tem condições de executar as

atividades que antes executava e, se isto, é
essencial em todas as profissões, na educação que é por essência a formação de profissionais isto se torna mais grave ainda, então,
todas essas medidas precisam estar associadas a um sentimento . . . .ma consciência de
que isto é inevitável, que que isso se torna
imprescindível para a docência e para a formação humana dos alunos.
Contreras (2002) ao se referir sobre a
profissionalidade com qualidade da prática
docente em função do ofício visando desenvolver na profissão, a autonomia docente que
pressupõe o domínio de determinados conhecimentos, saberes e fazeres específicos e que
envolve a sensibilidade que permeia a prática
docente e faz com que o professor deixe marcas indeléveis nos seus alunos com os quais
trava uma relação na busca por mais conhecimento. Segundo Nóvoa (2012) ressalta que a
profissão da docência tem na sua concretude
a ambiguidade na profissão e na arte de ser
professor:
Nem burguês, nem notável, nem camponês, nem intelectual, nem artesão, o professor primário tem enormes dificuldades
para se inserir socialmente, [...] [pois estão] próximos dos médicos e advogados,
em virtude das características de suas
funções, e ao lado dos artesãos ou dos
operários especializados, em razão de
seu nível de renda [...] (NÓVOA, 2012, p.
126-127).

É necessário urgentemente reservar um
espaço físico na rotina dos professores para
a formação continuada que é um direito que
o professor tem e que precisa ser viabilizado
e concretizado, isso pode se dar na fixação
de um dia por mês para que essa formação
ocorra em todos os segmentos de ensino da
Educação Básica para o aprofundamento do
conhecimento que já possuem somados ao
conhecimento de estratégias didático-pedagógicas e até para experiências e vivências
entre os docentes.
Existe uma necessidade cada vez mais
urgente e necessária nesse tipo de formação
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em virtude de os alunos mudaram muito e
não são os mesmos alunos do passado, são
mais instigante, são mais apáticos ou podem
ser mais questionadores dependendo de
como o professor se utiliza do conhecimento
e na forma em que agrega novas ferramentas
e instrumentos de trabalho para transmitir e
receber o conhecimento.
Existe uma velocidade muito grande da
informação e cabe aos professores estarem
atualizados para responderem às demandas
que têm nas salas de aula que desafiam cada
vez mais para um conhecimento que aguce
ao professor o desejo pela pesquisa com um
olhar mais amplo para a realidade que o cerca.
Existe um Referencial Teórico muito bem
desenvolvido acerca do que deve ser feito na
Formação Continuada na Docência em que
os professores, leem estudam e conhecem
muito das argumentações porque precisa haver uma mudança na didática e na forma de
passar e aquisitar novos conhecimentos nos
diversos componentes curriculares.
No entanto, essa formação, essa capacitação na docência precisa ter qualidade no
sentido de vivência dos professores e não
simplesmente teórica, portanto, um dos aspectos fundamentais e prioritários na formação dos professores está no fato de relacionar
a teoria com a prática.
Os Currículos das Licenciaturas precisam estar voltados para a prática se tornando
em iniciativa e forma de levar o professor e
ver e vivenciar na sua prática como pode mudar, transformar suas ações em sala de aula,
portanto, é interessante desenvolver formas
que os professores possam interagir, trocando ideias para se tornarem sujeitos ativos da
sua própria formação com a consciência da
importância da necessidade de sua capacitação e formação continuada.
Essa formação continuada é uma necessidade urgente porque os alunos são diferentes, as turmas são muito mais heterogê-

neas do que antigamente, os alunos vêm com
suas histórias e carências, são diversificados,
diferentes, diversos, mas ao mesmo tempo a
aquisição do conhecimento se dá no particular muito embora o processo seja feito de
forma coletiva.
A Rede Municipal, Estadual ou Privada
precisa possibilitar espaços para a formação
continuada do professor que está na linha de
frente na formação de cidadãos e que precisa
responder aos anseios que se tornam cada
vez mais desafiadores por conta das transformações que acontecem em uma velocidade
veloz e que atingem a todos no processo de
ensino-aprendizagem.
Como ensinar e ao ensinar exige a postura diferente do professor, atualmente não é
suficiente o professor ter domínio do conteúdo, mas é preciso ter consciência de como
esse conteúdo será passado para o aluno
e como irá mediar a apropriação e aproximação do aluno com esses conteúdos que
precisa estar posto e estruturado como uma
das questões da Gestão Escolar.
Vivenciamos uma crise no segmento do
Ensino Médio no Brasil que apresenta aos
alunos 13 disciplinas, cada uma dessas disciplinas apresenta um excesso de conteúdos
com uma postura do professor em sala de
aula que não é ativa com uma carga horária
de quatro horas o que não é comum no resto
do mundo, é preciso pensar na formação continuada na docência nesse contexto precisa
proporcionar as condições necessárias para
que esse professor seja mais ativo e em uma
sala mais ativa também vivenciando as metodologias que serão aplicadas na sala de aula
em sua formação.
Segundo Brook (1995):
Nunca acreditei em verdades únicas. Nem
nas minhas, nem nas dos outros. Acredito
que todas as escolas, todas as teorias
podem ser úteis em algum lugar, num determinado momento. Mas descobri que é
impossível viver sem uma apaixonada e
absoluta identificação com um ponto de
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vista. No entanto, à medida que o tempo
passa, e nós mudamos, . . . .undo se modifica, os alvos variam . . . .onto de vista se
desloca. Num retrospecto de muitos anos
de ensaios publicados e ideias proferidas
em vários lugares, em tantas ocasiões diferentes, uma coisa me impressiona por
sua consistência. Para que um ponto de
vista seja útil, temos que assumi-lo totalmente [...]. Mas, ao mesmo tempo, uma
voz interior nos sussurra: ‘Não o leve muito a sério. Mantenha-o firmemente, abandone-o sem constrangimento’ (BROOK,
1995, p. 2).

Não existe verdade absoluta, mas, no
entanto, tudo que a gente acredita vale para
um determinado momento e um determinado
lugar, portanto, quando nos referimos a formação continuada é necessário que se amplie
os conhecimentos para além daqueles que
se tem no momento da capacitação, da reciclagem, da atualização e assim por diante.
Portanto, essa estratégia de ter uma
sala de aula mais ativa trabalhada na formação continuada, conduz naturalmente na sua
metodologia para que o professor possa ter
uma sala de aula mais ativa, mais interativa, mais colaborativa em que a produção de
conhecimento se dê de forma desafiadora,
instigante e coletivamente essa questão é de
extrema importância no aprendizado dos alunos.
Existem vários mecanismos diferentes
para oferecer aos professores uma formação
continuada de qualidade dirigida a sala de
aula. Existe formação continuada por meio de
cursos semipresenciais com encontro presencial uma vez ao mês.
Existe a plataforma digital que o professor terá que gerenciar o seu próprio aprendizado e sua participação e interação com
seus pares no Curso de formação continuada
específica que torna o professor em protagonista de sua formação de forma ativa. É de
fundamental importância a compreensão do
pensamento de Tardif (2002):
A relação dos docentes com os saberes

não se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos
sua prática integra diferentes saberes,
com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber
docente como um saber plural, formado
pelo amálgama, mais ou menos coerente,
de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 2002, p.
36).

Os saberes estão acessíveis para proporcionar a formação da vida profissional do
professor para que seja desenvolvido uma
prática pedagógica mais consistente, e aprofundada com novos conhecimentos que nortearão novas experiências com posterior reflexão crítica sobre a prática pedagógica.
Falta ao professor brasileiro a consciência de que ele precisa, pode e deve aprender
com seu colega, em cada sala de professores
do país sempre vai haver alguém que dá uma
aula admirável, que avalia muito bem, que administra a disciplina de forma extraordinária,
que faz da lousa uma ferramenta educativa
só que isso se restringe a individualidade de
cada um.
É preciso formar a mentalidade da permuta, da troca, do bate-papo, da aquisição de
conhecimento de forma cooperativa e formativa buscando um aprender com o outro, no
sentido de criar novas ferramentas para que
sejam utilizadas na regência em sala de aula
para que todos possam usufruir das qualidades presentes na sala dos professores.
Portanto, é preciso ter uma preocupação com a formação do professor que está na
linha de frente para “proporcionar condições
para que este se prepare filosófica, científica,
técnica e efetivamente para o tipo de ação
que vai exercer” (LUCKESI, 2007, p. 28).
É urgente estar aberto para as novas
metodologias individuais e práticas para o
aprendizado dos alunos, nesse sentido, Nóvoa (2001), afirma que “o aprender contínuo
é essencial em nossa profissão. Ele deve se
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concentrar em dois pilares: a própria pessoa
do professor, como agente, . . . .scola, como
lugar de crescimento profissional permanente” (NÓVOA, 2001, p. 49).
Existe uma diversidade de realidades
que são próprias e distintas para que a aprendizagem aconteça de forma significativa com
oportunidades para que o aprendizado se dê
de forma concreta. Uma aprendizagem significativa precisa levar em consideração o meio,
ou seja, contexto onde o aluno vive e se desenvolve com os instrumentos necessários
para que a metodologia de trabalho da prática
docente possa chegar, atingir e transformar
o aluno no seu contexto com todas as possibilidades que o conhecimento proporciona
às pessoas, a comunidade (CASTORIADIS,
1982).
Existem diversas maneiras de se propor a formação continuada para os docentes,
com certeza os professores querem ter essa
tão sonhada formação continuada que se volte mais para a prática didática do cotidiano e
um pouco menos para os conteúdos.
Na atualidade é de extrema importância a criação de redes de interação entre os
professores de várias realidades que pode
não ser presencial, mas que no virtual isso
possa acontecer para realizar essa troca de
experiências, produzem, elaboram roteiros,
discutem as experiências, compartilham planos de aula, planos de ensino entre os próprios professores.
Não existe uma única forma de viabilizar
a formação continuada na docência porque
existe uma diversidade de contextos e realidades que vão se complementando. Existem
diversas alternativas que devem ser percorridas e as experiências que deram certos vão
sendo repetidas em contextos diferentes proporcionando uma nova cultura na formação
continuada dos professores, salientando que
na formação há que se ter um espaço e um
tempo para que os professores possam fazer uma troca de experiências uma vez que
temos várias realidades em nosso vasto terri-

tório brasileiro (SOUSA & RAMALHO, 2012).
Me parece que é necessário colocar
que o problema educacional é um problema
social, isso está presente quando pensamos
nas políticas públicas da inclusão, por exemplo em que se tem o acesso, mas que não se
tem os meios e os instrumentos necessários
para que se efetive essa inclusão na prática
(SOUZA, 2006).
A matrícula é na escola em que não se
tem uma rampa de acesso, por exemplo, que
não se tem elevador quando a escola tem
dois andares ou mais, essas mudanças que
ocorrem na sociedade interferem na escola.
Segundo Santos (1998),
[...] o trabalho do educador, do professor
tornado educador, seja o trabalho de interpretação do mundo, para que um dia este
mundo não nos trate mais como objetos
e para que sejamos povoadores do mundo como homens [...] (SANTOS, 1998, p.
15).

É urgente a necessidade de ouvir os
professores para saber que tipo de ação é
necessária que seja implementada no chão
da escola para que a formação, a capacitação desses professores aconteça a partir das
reais necessidades de ampliações das práticas pedagógicas para o alargamento dos
recursos e instrumentos necessários para o
aprendizado dos alunos na Escola.
É imprescindível ao professor traduzir
o conhecimento, ou seja, o professor precisa
trazer para a sala de aula o conhecimento lá
de fora e torná-lo mais próximo possível que
ele é lá fora para ser dentro da sala de aula
para os alunos. Segundo Turra et al. (2005):
O professor que deseja realizar uma boa
atuação docente sabe que deve participar,
elaborar e organizar planos em diferentes
níveis de complexidade para atender, em
classe, seus alunos. Pelo envolvimento
no processo de ensino-aprendizagem, ele
deve estimular a participação do aluno, a
fim de que este possa, realmente, efetuar
uma aprendizagem tão significativa quan31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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to o permitam suas possibilidades e necessidades. O planejamento, neste caso,
envolve a previsão de resultados desejáveis, assim como também os meios
necessários para alcançá-los. A responsabilidade do mestre é imensa. Grande
parte da eficácia de seu ensino depende
da organicidade, coerência e flexibilidade
de seu planejamento (TURRA et al., 2005,
p. 31).

A transposição didática deve garantir o
uso social que o instrumento introduzido na
sala de aula tem. Por exemplo, a fazer o uso
do Jornal, quando entra na sala de aula já
entra com outro propósito, ou seja, há um propósito agregado que está no fato de ensinar a
ler esse tipo de texto . . . .sso que chamamos
de transposição didática. O jornal é utilizado
para a retirada de informações, mas com objetivos além do que é de natureza didática.
Portanto, a formação continuada se refere ao aprimoramento profissional do pessoal docente, técnico e administrativo no próprio
contexto de trabalho. Atualmente, o desenvolvimento profissional não se restringe ao mero
treinamento,
A ideia é eu a própria escola constitui
lugar de formação profissional, por ser
sobretudo nela, no contexto de trabalho,
que os professores e demais funcionários
podem reconstruir suas práticas, o que
resulta em mudanças pessoais e profissionais (LIBÂNEO; OLIVEIRA & TOSCHI,
2012, p. 89).

A Escola constitui lugar de formação
profissional, por ser, sobretudo nela, no contexto de trabalho que os professores e demais
funcionários podem reconstruir suas práticas
que resultam em mudanças pessoais e profissionais; A Escola se constitui o palco de
todo processo de ensino-aprendizagem que
surgem os problemas, as dificuldades, os sonhos, as utopias. Segundo Nóvoa (1995):
A formação não se constrói por acumulação (de Cursos, de conhecimentos ou
de técnicas), mas impor um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma iden-

tidade pessoal. Por isso é tão importante
investir na pessoa e dar um estatuto ao
saber da experiência (NÓVOA, 1995, p.
54).

A reflexão sobre a prática de cada um
é reflexo de parada que pressupõe uma reflexão sobre a própria prática e de como essa
prática poderia ser melhor no aprendizado
dos alunos e na interação que o professor
tem com os seus colegas de trabalho, com os
alunos, com a Coordenação, a Equipe Gestora, a Administração Escolar.
A formação requer orientar-se por procedimentos que possibilitem a problematização da experiência, permitindo a compreensão aprofundada dos problemas, facilitando a
sua superação, planejando conjuntamente em
que irão aparecer os conflitos de interesses,
as diferenças conceituais que irão exigir negociações, mediações de conflitos, construção
de consensos e elaboração de um contrato
didático para que possa o aprendizado ocorrer com a participação de todos os envolvido
no processo de ensino-aprendizagem.
A prática docente não pode se colocar à
margem do ofício da profissão, da concretude
da aquisição de conhecimento em que longe
da Academia teoria e prática se encontram e
exigem do novo profissional novas formas de
traduzir o conhecimento que a ciência proporciona para elevar o nível cultural dos alunos
na produção e aquisição de conhecimento na
Escola. Para Perrenoud (1997),
Não basta que uma peça de vestuário
esteja bem cortada, que tenha cores bonitas e um tecido agradável. É necessário
resistir à lavagem! A primeira aula pode
‘lavar’ o professor recentemente saído da
escola normal de todas as suas ilusões
e ambições. Isto significa que a sua formação não teve em conta as condições
efetivas da prática, que lhe falávamos de
uma escola que não existe. Se só descobrir, nesse momento, que os alunos
são pouco colaboradores, que as novas
pedagogias são extremamente difíceis
de gerir, que as famílias têm expectativas
contraditórias, que os pais nem sempre
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entram no jogo, que dele se espera uma
seleção razoável e não tanto uma avaliação formativa, então o professor terá todas as razões para dizer que a formação
não lhe serviu para nada, que ele próprio
tem de encontrar processos e artifícios
para manter a ordem, para fazer os alunos trabalharem, para se conciliar com os
pais ou para ser aceito pelos colegas. Dez
anos mais tarde, quando lhe propusermos
uma formação contínua, dirá que perdeu
o interesse por contos de fadas [...] (PERRENOUD, 1997, p. 100).

Por outro lado, para Gagner (1980), o
propósito de qualquer programa educacional
é promover a aprendizagem” (GAGNÉ, 1980,
p. 1). No entanto, o ensino e aprendizagem
não se limita à formação acadêmica e nem a
Escola, a formação se dá ao longo da existência humana, homens e mulheres formulam e
reformulam o conhecimento que nunca está
acabado.
Portanto, a formação continuada de professores é um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação
inicial, com o objetivo de assegurar um ensino
de melhor qualidade aos alunos de forma que
a formação continuada se constitua em uma
prática coletiva reflexiva, enriquecida quando
se desenvolve no próprio contexto escolar,
privilegiando a escola como o lócus de formação continuada da docência.

(1997), Gagner (1080), Libâneo, Oliveira &
Toschi (2012), Santos (1998), Santos & Ramalho (2012), 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 temática proposta pressupõe compreender para valorizar o entendimento que a formação deve propor nas práticas pedagógicas
do corpo docente. Segundo Fischer (2002),
“a arte capacita o homem para compreender a realidade . . . .juda não só a suportá-la,
como transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade.”
Portanto, a formação se constitui em
uma obra inacabada em que a “incompletude” é percebida pelo professor que está em
processo de formação permanente no mercado de trabalho, no Currículo Escolar, na formação humana e na formação dos cidadãos
da sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que apresentaremos como aporte
teórico o pensamento e os resultados de pesquisas de autores consagrados que refletem
sobre a temática proposta no sentido de dar
respostas para alguns problemas que surgem
na formação continuada dos professores.
A presente pesquisa conta com os
aportes teórico metodológicos dos trabalhos
de Nóvoa (1995, 2001, 2006, 2012); Silva
(2010), Perrenoud (1997), Gagner (1980),
Fisher (2002), Contreras (2002), Perrenoud
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

comunidade escolar é plural, multifacetada e orgânica, no entanto, a disciplina de
arte ainda enfatiza um modelo padrão, a neutralidade dos saberes . . . .egemonia
de uma cultura.

O currículo de arte . . . .eleção de conteúdos reverenciam um grupo de códigos, atrelados
a uma gama de obras de arte, tornando-os os únicos referenciais do que seja verdadeiramente
considerado artístico. Os professores de Arte devem questionar e confrontar essa semiformação, essa semicultura que se transforma e danifica o trabalho educativo investigativo e crítico.
A formação continuada deve ser feita com várias frentes e de várias formas e isso envolve não somente a rede de ensino, mas também uma iniciativa do próprio professor em
querer se atualizar, se capacitar para estar em condições responder os novos paradigmas
que a educação coloca para este professor que está atuando em sala de aula em querer e
estar atualizado.
A palavra de ordem atualmente é competência, competência . . . .aber fazer, ou seja,
é materializar o aprender transformando no fazer e, na formação continuada do professor é
urgente levar o professor a aprender a fazer, não se trata do acúmulo de conteúdos, mas de
realmente transformar aqueles conteúdos compreendidos na aula ministrada, na forma de
passar o conteúdo e na maneira de realizar a avaliação que se faz com os alunos.
Somos pessoas diferentes buscando caminhos diferentes, mas sempre pensando em
nossos alunos, em nossas aulas com novos instrumentos, técnicas, recursos e com uma formação continuada que o professor possa aprofundar e estar em constante reciclagem para
as novas demandas que a educação exige em um mundo cada vez mais tecnológico.
Para Morin (2002), à docência em arte pressupõe um trabalho em equipe, colaborativo,
com acessos, transformações e novas trilhas no conhecimento em arte com a participação
protagonista dos alunos que estão presentes nos segmentos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio compondo a Educação Básica no contexto onde o aprendizado
se concretiza.
O Professor tem autonomia de propor uma formação crítica, criativa, reflexiva em que se
necessita ver a arte, ver a imagem, não só da arte, mas a imagem da publicidade, ser capaz
de ler criticamente a imagem. Portanto, o repertório dela de imagem se enriquece.
Urge o diálogo para o enfrentamento das questões econômica, social, tecnológica e
cultural presente no cotidiano, no chão das escolas, não se podendo desconsiderar as experiências que os docentes trazem consigo de suas andanças pelas Escolas, os seus modos
de fazer, sua prática pedagógica, seus recursos e instrumentos utilizados no processo de
ensino-aprendizagem dos alunos, seus desejos, suas aspirações, seus sonhos e, sobretudo,
buscando compreender como se dá sua prática pedagógica na regência em sala de aula.
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QUAIS AS CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS ENTRE AS
VACINAS CORONAVAC, ASTRAZENECA, PFIZER E JANSSEN
NO COMBATE CONTRA A COVID-19
RESUMO: Atualmente a sociedade tem vivenciado diariamente o enfrentamento da COVID-19
onde precisam manter-se em alerta protegendo-se da contaminação do novo coronavírus, seu
comportamento tem mudado desde o seu surgimento e desde então a busca pelo combate tem
sido constante. Uma das formas mais eficazes utilizadas . . . .acinação que tem ocorrido em todo
o país, o presente trabalho visa conhecer e apresentar as quatro vacinas existentes e disponíveis
para a população com suas características. Com este objetivo o presente trabalho busca identificar
as diferenças entre as vacinas Coronovac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, conhecendo suas
principais características e efeitos.
Palavras-chave: COVID-19; Vacina; Coronavírus.
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INTRODUÇÃO

O

assunto mais noticiado atualmente tem sido sobre a Covid-19 e suas variações,
contágio pelo mundo, número de mortes e principalmente sobre a vacinação
para imunizar a população.

O Brasil neste momento encontra-se em fase da aplicação das vacinas destruídas por
todo o país. E este assunto que possui suma importância para saúde de todos será apresentado na presente pesquisa.
Serão abordadas as principais características, benefícios trazidos pela aplicação das
vacinas, bem como a diferença entre elas. Esta pesquisa delimita-se a analisar as quatro vacinas existentes e disponíveis no Brasil: Corona Vac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen.
O objetivo geral desta pesquisa é descrever as características, benefícios e as diferenças existentes entre as vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen no combate contra
a Covid-19.
Os objetivos específicos que irão auxiliar na busca do objetivo geral são:
• Comparar as características de cada vacina existente e disponível no Brasil;
• Comparar os principais efeitos causados pelas vacinas citadas;
• Revisar e pesquisar artigos que constem estudos com as vacinas relacionadas acima;
• Descrever as diferenças entre elas e os motivos que as caracterizam.
Esta pesquisa acrescentará no âmbito científico no que diz respeito às comparações
entre os efeitos que as diferentes vacinas podem ocasionar no hospedeiro, bem como, as diferenças entre elas. O que possibilitará o conhecimento e entendimento de fatores relevantes
sobre as vacinas atualmente utilizadas.
Ao observar os diferentes efeitos causados nas pessoas evidencia-se a necessidade de
conhecer as divergências entre as vacinas e os seus principais benefícios.
Com base nas informações encontradas podem-se descrever a importância de sua existência e necessidade de realizar a vacinação independente de qual delas estejam disponíveis,
uma vez que todas as apresentadas possuem suas características positivas.
Tendo em vista a relevância do assunto para a sociedade, a presente pesquisa busca
trazer respostas e informações quanto à diferença entre as vacinas e quais os benefícios que
cada uma delas traz consigo em sua forma de confecção e composição.
Este estudo busca responder a seguinte problemática: Quais os benefícios e diferenças
entre as vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen no combate contra a Covid-19?
Tendo em vista os seus efeitos e reações diferenciadas entre os imunizados.
A metodologia científica que será utilizada neste estudo será uma pesquisa bibliográfica
onde serão utilizados livros, artigos científicos e monografias existentes sobre o assunto para
análise e comparação dos resultados entre as vacinas existentes.
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COVID-19
A Covid-19 é considerada a maior pandemia atualmente vivenciada pela humanidade que foi causada pelo novo coronavírus, o
SARS-CoV-2. Foram encontrados os primeiros casos na China e desde então alastrou-se
por todo o mundo.
De acordo com Laurent e Chire (2020)
em dezembro de 2019 foi relatado na China
o aparecimento de pessoas diagnosticadas
com uma síndrome respiratória grave, porém
de origem desconhecida. Em janeiro de 2020
foram encontrados os mesmos efeitos na
Austrália, Coréia, Japão, Malásia e Tailândia.
Em 30 de janeiro a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência
internacional e em 11 de março declarou a
pandemia e desde então o conhecido Coronavírus se disseminou por todo o mundo. Em
fevereiro de 2020 o vírus da Covid-19 chegou
no Brasil através dos primeiros contaminados
e desde então tem modificado completamente a vida de toda a população.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a detecção . . . .ropagação de um
patógeno respiratório emergente são
acompanhadas pela incerteza sobre as
características epidemiológicas, clínicas
e virais do novo patógeno e particularmente sua habilidade de se espalhar na
população humana e sua virulência (caso
– severidade), diante disso, a pandemia
decorrente da infecção humana pelo novo
coronavírus tem causado impactos com
prejuízos globais de ordem social e econômica, tornando-se o maior desafio de
saúde pública (COVID-19, 2021, p. 17) .

É claro e evidente a urgência e necessidade de solucionar este imenso caos que se
instalou em todo o mundo com efeitos desastrosos, a corrida contra o tempo para conter
e minimizar os impactos causados por este
novo vírus.

O Coronavírus é enquadrado como pertencente ao grupo de retrovírus que é causador de infecções respiratórias. A COVID-19 é
causada pelo vírus SARS-CoV-2 e sua principal diferença entre a outra virose . . . .apidez
em sua propagação.

Como boa notícia relata o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 (2021) que a Organização
Mundial da Saúde (OMS) apresentou que
80% das pessoas que foram infectadas pelo
vírus conseguiram se recuperar sem necessidade de tratamento hospitalar, uma em cada
seis infectadas desenvolvem os efeitos graves da doença. Atenção deve-se ser tomada
para pessoas idosas e/ou com comorbidades, pois podem apresentar os efeitos mais
graves com maior facilidade.

Esta doença apresenta grandes efeitos conforme relatado o Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (2021, p. 14) “trata-se de uma infecção
respiratória aguda potencialmente grave e de
distribuição global, que possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio de
gotículas respiratórias ou contato com objetos
e superfícies contaminadas.”

Com a existência e propagação deste
vírus mudanças de comportamento, isolamento, uso de máscaras e álcool em gel, home office, e muitas outras coisas passaram a fazer
parte do cotidiano de todos. Diante de tantas
mortes e sequelas deixadas pela Covid-19,
a vacinação passa a ser imprescindível para
contenção de todos os efeitos negativos causados por este vírus.

A grande facilidade de contágio pode
ser a grande causadora da distribuição e rápida propagação deste vírus. Descreve ainda o
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (2021, p. 17) que:

VACINAS CONTRA A COVID-19
Diante desta nova realidade . . . .vanço
do vírus se espalhando por todo o mundo,
inicia-se uma corrida contra o tempo para
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descobrir um imunizante que neutralize o seu
contágio. O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (2021,
p. 19) descreve que “no atual cenário de
grande complexidade sanitária mundial, uma
vacina eficaz e segura é reconhecida como
uma solução em potencial para o controle da
pandemia, aliada à manutenção das medidas
de prevenção já estabelecidas”.
A vacinação atualmente tem sido a
grande alternativa no combate contra a contaminação do coronavírus e desde o seu início
tem repercutido de forma bastante positiva
na redução de mortes e casos de infectados
pelo vírus. A aplicação das vacinas foi iniciada pelos idosos que pertencem aos grupos
mais afetados devido a sua vulnerabilidade
e desde o início tem apresentado uma desaceleração em relação ao número de internamentos e mortes.
O Plano Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19 emitido pela
Secretaria de Vigilância em Saúde (2021) traz
definido o público alvo de vacinação de acordo com a necessidade atual, de acordo com o
este plano a ordem de vacinação a ser seguida deve ser: pessoas com 60 anos ou mais
que residem em instituições de longa permanência para idosos, como casa de repouso,
asilo e abrigo, pessoas com deficiência que
vivem em residência inclusiva, indígenas que
vivem em terras indígenas homologadas e
não homologadas com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, idosos com 64 anos
ou mais, povos habitando em comunidades
tradicionais ribeirinhas e quilombolas.
Também as pessoas com comorbidades a partir de 18 anos são definidas como
comorbidades as seguintes doenças: Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves,
Hipertensão Arterial, Doenças cardiovasculares, Insuficiência cardíaca, Cor-pulmonale e
Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensiva, Síndromes coronarianas, Valvopatias,

Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças
da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas, Cardiopatias congênita no adulto,
Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, Doença
renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia falciforme, Obesidade mórbida e Síndrome de
down.
Pessoas com deficiência permanente
grave, pessoas em situação de rua, policiais
penais e demais funcionários, com exceção
dos trabalhadores de saúde, população privada de liberdade, trabalhadores da educação,
forças de segurança e salvamento, forças armadas, trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário de passageiros urbano e de longo
curso, trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, trabalhadores de transporte
aéreo, trabalhadores de transporte aquaviário,
caminhoneiros, trabalhadores portuários e trabalhadores da indústria e construção civil e
na sequência as pessoas que não estão enquadradas em nenhum destes itens de acordo com suas idades.
Para avaliar a eficácia de uma vacina
realiza-se uma avaliação entre o número de
pessoas infectadas e as vacinadas com placebo, de acordo com Ferreira (2020, p. 135)
“a taxa de proteção resulta da comparação
entre o número de pessoas infectadas no grupo de controlo (indivíduos vacinados com placebo ou com uma vacina para outra doença)
. . . .rupo de intervenção (indivíduo verdadeiramente vacinados)”, analisando os resultados obtidos através da população vacinada
corretamente com o imunizante consegue-se
avaliar sua reação efetividade.
Outra forma também utilizada para mensurar e identificar a eficácia de uma vacina
para controlar uma pandemia segundo Ferreira (2020) dá-se através da análise da população vacina, faz-se necessário que a probabilidade de eficácia seja de no mínimo 70%
. . . .obertura vacinal de 75% da população,
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ou seja, ¾ de toda a população precisa ser
vacinada para alcançar este objetivo. E para
a extinção de uma epidemia a vacina precisa
ter no mínimo 80% de eficácia . . . .obertura
vacinal precisa ser de 75% da população.
A extinção da pandemia . . . .rande objetivo de todos os países atualmente, onde
forças tarefas estão sendo implantadas para
imunizar toda a população. No Brasil, em todos os estados a aplicação de vacinas tem
sido constante de acordo com a liberação
do imunizante, o que tem ocasionado já a
redução do contágio e consequentemente os
internamentos e mortes.
Atualmente em nosso país existem quatro tipos de vacinas disponíveis que são autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa): CoronaVac, AstraZeneca,
Pfizer e Janssen que estão sendo distribuídas para os estados que serão abordadas a
seguir.

CORONAVAC
A Coronavac foi produzida no Brasil pelo
Instituto Butantan em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac. Ferreira (2020, p.
134) apresenta que trata-se de “uma vacina
inativada que usa uma versão não infecciosa
do coronavírus, para provocar uma resposta imunológica”. A tecnologia utilizada para
a composição desse imunizante é do vírus
inativado, ou seja, o vírus morto. O vírus é
cultivado em laboratório e posteriormente são
inativados.
Esta técnica é bastante conhecida e utilizada em vacinas . . . .nstituto Butantan possui
domínio total desta forma de fabricação, pois
já faz uso para outros imunizantes. Ao injetar
o imunizante no organismo o vírus consegue
agir respondendo de forma positiva em defesa ao agente, porém sem causar a doença
no hospedeiro.
Descreve Tanajura (2020) que esta estratégia de confecção é muito segura, uma

vez que ao ser inserida a vacina no organismo, torna-se impossível adquirir a doença
através da vacina. Devido a segurança que
este método apresenta, pessoas com deficiências no sistema imunológico podem fazer
uso desta vacina.
Atualmente no Brasil esta vacina deve
ser tomada em duas doses, sendo a segunda
de 14 a 28 dias após. Sua eficácia é comprovada e em alguns casos após tomar as
duas doses é possível ainda adquirir a doença, porém de forma muito amena e com
efeitos leves. De acordo com o Instituto Butantan (2021) “a eficácia global pode chegar
a 62,3% se o intervalo entre as duas doses
for igual ou superior a 21 dias”.

ASTRAZENECA
Esta vacina foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em colaboração com o
laboratório AstraZeneca, que atua de forma
diferente no organismo do imunizado. É uma
vacina de vetor viral, ou seja, é utilizado um
vírus inofensivo para entregar fragmentos do
material genético para as células permitindo
que produza uma proteína do causador da
doença. Ferreira (2020, p. 133) descreve o
adenovírus como:
Um portador que entrega o material genético do outro vírus na célula. É removido
material genético do adenovírus . . . .nserido o material genético do novo coronavírus (código da proteína spike do vírus
SARS-CoV-2, que auxilia na invasão das
células), (FERREIRA, 2020, p. 133).

Como vetor viral a vacina AstraZeneca é
utilizado o adenovírus que trata-se de do vírus
de resfriado comum dos chimpanzés chamado ChAd, este vírus é enfraquecido e inserido no seu interior as informações para que
a célula produza a proteína spike. Descreve
Tanajura (2020) que o sistema imunológico
recebendo a informação reconhece a proteína como estranha no organismo e começa a
trabalhar criando defesas contra o vírus.
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Esta técnica de criação de vacinas é
bastante recente e inovadora, mas isso não
desmerece a sua qualidade, pelo contrário
trata-se de uma estratégia muito segura a
qual já foi utilizada para fabricação de outros
imunizantes. No entanto, é importante destacar que por se tratar de um vírus vivo que foi
enfraquecido, pessoas que possuem deficiência no sistema imunológico não devem tomar
esta vacina.
No Brasil a forma de aplicação desta
vacina está sendo realizada também em duas
doses, sendo que a segunda deve ser aplicada após 12 semanas da inserção da primeira dose. De acordo com o Instituto Butantan
(2021) sua eficácia é de 76% após a primeira
dose e 81% após a segunda aplicação.

PFIZER
A vacina Pfizer foi produzida pelo laboratório americano Pfizer em parceria com a
empresa de biotecnologia alemã BioNTech, é
considerada uma vacina genérica pois possui
RNA mensageiro (mRNA). Explica a própria
Pfizer (2020) o seu funcionamento, dentro do
DNA são armazenadas todas as informações
genéticas das pessoas, a molécula de RNA
é formada a partir da molécula de DNA. O
RNA . . . .olécula que leva as instruções para
a síntese de proteínas e para outras funções
biológicas, e os ribossomos, que são estruturas do citoplasma da célula que efetivamente
produzem as proteínas com as instruções trazidas pelo RNA mensageiro.
Ainda explica a Pfizer (2020) que:
As vacinas de mRNA carregam o código
genético do vírus que contém as instruções para que as células do corpo produzam determinadas proteínas. Ou seja,
elas atuam introduzindo nas células do organismo a sequência de RNA mensageiro, que contém a receita para que essas
células produzam uma proteína específica
do vírus (PFIZER, 2020).

Descreve Ferreira (2020) que trata-se

de uma vacina de ácidos nucléicos baseada
na tecnologia ARN mensageiro (ARNm) onde
são administrados fragmentos do material genético do vírus que possui uma mensagem do
código genético do SARS-CoV-2. Desta forma as células irão produzir e expressar uma
proteína deste material desencadeando uma
resposta imunitária.
Após a proteína ser processada no organismo o sistema imunológico pode identificar como algo estranho e assim o corpo
cria imunidade contra ela e desta forma cria
anticorpos de defesa contra o coronavírus.
Este método de confecção da vacina em
geral possui um excelente nível de segurança
e grandes resultados positivos de respostas
de imunidade. Devido às suas características
de fabricação possui a facilidade de produção em escala, porém um ponto negativo é
que necessitam serem mantidas em condições especiais devendo ser armazenada por
até cinco dias em temperaturas de . . . .°C;
entre -25 e -15ºC por até duas semanas e
entre -90 e -60ºC após este período.
A forma de aplicação desta vacina é realizada também em duas doses, sendo que a
segunda deve ser aplicada após 12 semanas
da inserção da primeira dose. Um fator bastante relevante é que ela possui uma eficácia
excelente, de acordo com o Instituto Butantan
(2021) sendo de 95% após a segunda dose.

JANSSEN
Esta vacina foi desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson através do laboratório
Janssen e assim como a AstraZeneca também
é considerada uma vacina de vetor viral pois
atua com a introdução do adenovírus. De acordo com Ferreira (2020) realiza-se a inserção
dos fragmentos de DNA do SARS-CoV-2 nas
células, que são geneticamente modificados
para que não se repliquem em humanos.
A própria Janssen (2021) cita que como
todos os tipos de vacinas está também “o corpo fica com um suprimento de células T de
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"memória", bem como células B que se lembrará de como combater esse vírus no futuro”.
E que “geralmente, leva de . . . . semanas para
que o corpo produza linfócitos . . . .infócitos B
após a vacinação”.
Em alguns casos pode ser que o corpo
humano sofra alguns efeitos para a criação
dos anticorpos que combatem o vírus como
febre entre outros. Estes efeitos e reações serão relatados a seguir.
A grande vantagem desta vacina é que
ela deve ser tomada em dose única e possui
eficácia de acordo com o Instituto Butantan
(2020) de 66,9% de eficácia para casos leves
e moderados e 76,7% contra casos graves 14
dias após a aplicação.
Para facilitar a identificação e percepção
Armazenamento

Eficácia

entre as vacinas, o Instituto Butantan (2020)
publicou em seu site conforme o quadro abaixo.
Quadro . . . .esumo de informações sobre as Vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen

CoronaVac
Tecnologia
Intervalo entre
doses
Voluntários em
ensaios clínicos
no Brasil

AstraZeneca
Vírus inativado
14 a 28 dias
12,5 mil pessoas

Pfizer
Vetor viral
12
semanas
10 mil
pessoas

De . . . .ºC

De . . . .ºC Pode ser armazenada
De . . . .ºC
por até cinco dias
em temperaturas de
. . . .°C; entre -25 e
-15ºC por até duas
semanas e entre -90
e -60ºC após este
período
66,9% de
A eficácia global 76% após 95% após a segunda
dose
eficácia para
a primeira
pode chegar
casos leves e
dose e
a 62,3% se o
moderados, e
intervalo entre as 81% após
76,7% contra
a segunda
duas doses for
casos graves
igual ou superior a
14 dias após
21 dias. Nos casos
a aplicação
que requerem
assistência médica
a eficácia pode
variar entre 83,7%
e 100%

Fonte: Adaptado do Instituto Butantan (2020)
Com base nas informações citadas na presente pesquisa e no resumo apresentado
acima pelo Instituto Butantan pode-se perceber a relevância da eficácia de cada uma das
vacinas . . . .rande necessidade de se tomar a vacina independente de qual estiver disponível,
pois cada uma possui suas particularidades e os pontos positivos que foram relatados neste
trabalho.
A seguir serão brevemente relatados os efeitos e reações que cada uma delas pode
causar e os motivos que podem acarretar estes sintomas.
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EFEITOS E REAÇÕES DAS VACINAS
CONTRA O COVID-19
Grande parte das pessoas que já tomaram as vacinas teve algum tipo de reação,
isso ocorre porque o sistema imunológico
está combatendo o vírus inserido no organismo e criando os anticorpos necessários
constatando a eficácia da vacina.
De acordo com a bula da vacina publicada pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ (2021) os que são considerados muito
comuns, ou seja, pode afetar mais de 1 em
cada 10 pessoas são: sensibilidade, dor, sensação de calor, vermelhidão, coceira, inchaço
ou hematoma (manchas roxas) onde a injeção
é administrada, sensação de indisposição de
forma geral, sensação de cansaço (fadiga),
Dor de cabeça, Calafrio ou sensação febril,
Enjoos (náusea) e Dor nas articulações ou
dor muscular.
Os efeitos colaterais tidos como comuns, ou seja, podem afetar até 1 em cada
10 pessoas são: um caroço no local da injeção, Febre, Enjoos (vômitos), Sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre alta,
dor de garganta, coriza (nariz escorrendo),
tosse e calafrios. E os efeitos definidos como
incomuns que são os que podem afetar até
1 em cada 100 pessoas são: Sensação de
tontura, Diminuição do apetite, Dor abdominal, Linfonodos (ínguas) aumentados, sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção
na pele.

cular, calafrios, dores nas articulações, febre,
inchaço na região da aplicação, vermelhidão
na região da aplicação, náusea, mal-estar,
linfonodos inchados (linfadenopatia), diarreia,
vômito e dor no braço.
Descreve ainda o laboratório Pfizer
(2021) que existe uma pequena chance de
causar uma reação alérgica grave, esta reação é considerada quando ocorre no intervalo
entre alguns minutos a uma hora após tomar
uma dose da vacina os seguintes sintomas:
dificuldade para respirar, inchaço em seu rosto e garganta, batimentos cardíacos rápidos,
erupção cutânea intensa por todo corpo, tontura e fraqueza.
Relata também a autora do presente trabalho que tomou a vacina Astrazeneca e teve
alguns dos sintomas relatados acima como,
por exemplo: febre, dor de cabeça, dor no
corpo, falta de apetite, dores musculares e
coriza. É importante lembrar que estes efeitos
colaterais são rápidos durando em média até
48 horas após a aplicação da vacina.

Relata também o laboratório Pfizer
(2021) em sua ficha técnica para receptores
e cuidadores os principais e comuns efeitos
colaterais: reações alérgicas severas, reações alérgicas não severas tais como erupções cutâneas, coceira, urticária ou inchaço
da face, Miocardite (inflamação do músculo
cardíaco), Pericardite (inflamação do revestimento externo do coração), dor na região da
aplicação, cansaço, dor de cabeça, dor mus31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das informações apresentadas no presente trabalho, percebe-se que as quatro
vacinas disponíveis hoje no Brasil, CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen possuem características diferentes, porém todas possuem percentuais aceitáveis de eficácia
Vale lembrar a importância de se tomar a vacina independente de sua marca e dos
efeitos colaterais que podem ocorrer, pois os benefícios que ela traz são essenciais e necessários para a população.
Entende-se a relevância do assunto tratado neste trabalho, o que afirma a necessidade
de maiores estudos sobre o assunto, até porque a vacinação tem ocorrido atualmente e seus
efeitos e benefícios colocados em prática rapidamente devido à necessidade pandêmica.
O presente trabalho tinha como objetivo geral descrever as características, benefícios e
as diferenças existentes entre as vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen no combate contra a Covid-19, o qual foi alcançado e apresentado de forma clara e objetiva para
melhor compreensão do leitor.
E como objetivos específicos foram comparar as características de cada vacina existente
e disponível no Brasil, comparar os principais efeitos causados pelas vacinas citadas, revisar
e pesquisar artigos que constem estudos com as vacinas relacionadas acima e descrever
as diferenças entre elas e os motivos que as caracterizam. Onde todos estes objetivos foram
alcançados e foram se suma importância para a confecção deste trabalho e conquista do
objetivo geral.
Recomenda-se maiores pesquisas e revisões bibliográficas em relação ao estudo das
vacinas existentes para melhores comparativos e confirmações em relação aos efeitos causados atualmente nos hospedeiros do imunizante.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância dos jogos e brincadeiras
no desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social das crianças na educação infantil. A
educação é um processo social e as crianças estão em constante desenvolvimento, através do
brincar, uma fundamental atividade, a criança aprende, experimenta, descobre, interage, relacionase e constrói seu pensamento, sua identidade e as relações e observações do mundo que o
cerca.
Palavras-chave: Educação Infantil; Jogos; Brincadeiras; Desenvolvimento Infantil; Aprendizagem;
Crianças.
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INTRODUÇÃO

"

Brincar possibilita às crianças diversas e variadas possibilidades de ação, compreensão, interpretação e criação. No brincar, as coisas podem se tornar outras
coisas, o mundo pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às crianças se descolar
da realidade imediata e viaja por outros tempos e lugares, cria ações e interações, ser muitos
e outros: leão, cavalo, fada, princesa, guerreira, bruxa, super-herói, mãe, pai, bebê, médico,
professor (CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO PAULO – Educação infantil, 2019).
Os jogos e brincadeiras são meios de interações, aprendizagens e socialização, promovendo e influenciando a construção da autonomia e identidade dos bebês e crianças. Através
das brincadeiras, importantes capacidades e habilidades são trabalhadas e desenvolvidas,
como a socialização, imaginação, memória, atenção, criatividade, coordenação motora, entre
outros.
A criança inicia suas descobertas através das brincadeiras desde cedo, antes de brincar com algo específico, a criança brinca com seu próprio corpo, seus pés, suas mãos, com
as pessoas, através dos movimentos, dos objetos que toca, com tudo ao seu redor, uma
constante descoberta, “Percebe o que se passa dentro e fora do corpo é uma integração. A
criança se utiliza de jogos e brincadeiras em busca dessa consciência” (TRINDADE, 2007).
O lúdico é um importante fator no processo de ensino aprendizagem, durante as brincadeiras, as crianças investigam, constroem, exploram, criam hipóteses, construindo e reinventando seus conhecimentos e descobertas: “A importância do jogo, do brincar, está nas possibilidades de aproximar a criança do conhecimento científico, levando-a a vivenciar situações
de solução de problemas que a aproximem daquelas que o homem enfrenta ou enfrentou’’
(MOURA, 1971.)
A educação infantil com o seu importante papel de desenvolver integralmente as crianças na fase infantil deve trabalhar a autonomia, identidade e interações. E um grande destaque para o papel do professor que enquanto mediador das aprendizagens deve através de
suas observações e estudos busca estimular suas crianças e todo seu potencial dentro do
universo da infância,
Desta forma, antes de iniciarmos a criança na aprendizagem de operações aritméticas, por exemplo, é interessante levá-la a exercitar, através das brincadeiras lúdicas, seu senso de raciocínio e
sua capacidade de abstração; da mesma maneira como é interessante jogarmos com a criança
práticas visuais e verbais, antes de iniciá-la nas regras da comunicação, expressão ou nos fundamentos da Arte. O aluno que brinca com jogos que operacionalizam suas reflexões espaciais
e temporais aprendem mais facilmente Geografia e História, enquanto que jogos voltados para
o aprimoramento da capacidade de concentração da criança facilitam em diversos aspectos em
sua futura missão estudantil (ANTUNES, 2000).
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O IMPORTANTE PAPEL DAS
BRINCADEIRAS
A criança é um ser social que durante
o seu processo de desenvolvimento, está em
constante descoberta, buscando o conhecimento de si e do mundo que o cerca. Ela é
capaz de agir, questionar, explorar, interagir e
transformar sua realidade . . . .nfância como
fundamental etapa da vida humana . . . .omento de aprender brincando,
a criança é um ser social que nasce com
capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. tem desejo de estar próxima às
pessoas . . . .apaz de interagir e aprender
com elas de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. ampliando
suas relações sociais, interações e formas
de comunicação, as crianças sentem-se
cada vez mais seguras para se expressar
(BRASIL, 1998 p.21).

A educação infantil deve proporcionar
às crianças o desenvolvimento em sua totalidade, ofertando exploração de diferentes
espaços que lhe darão oportunidade de interagir com outras crianças, criar situações
de construção e reflexão, desenvolvendo sua
autonomia e criatividade através do lúdico.
Conforme diz a LDB, lei 9394/96, Art.29:
A Educação Infantil é conceituada como
a primeira etapa da Educação Básica e
tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (LDB,
BRASIL, 1996).

com os processos de socialização. Nas
interações sociais se dá a ampliação dos
laços afetivos que as crianças podem estabelecer com as outras crianças e com
os adultos, contribuindo para o reconhecimento do outro . . . .onstatação das
diferenças entre as pessoas. Isso pode
ocorrer nas instituições de educação infantil que se constituem, por excelência,
em espaços de socialização, pois propiciam o contato . . . .onfronto com adultos e
crianças de várias origens socioculturais,
de diferentes religiões, etnias, costumes,
hábitos e valores (RCNEI, Brasil, 1998,
p.11).

Ao observar uma criança brincando,
podemos notar que ela cria situações que
ocorrem no cotidiano, se transforma em diferentes personagens em versões, diferencia o
bem . . . .al, transforma a sua realidade em um
espaço de fantasia inserindo-se em um mundo imaginário, mesclando a realidade com
a fantasia, não sendo apenas um momento
de diversão, mas um essencial formador das
crianças, fazendo-as expressar seus sentimentos, medos, conflitos, pensamentos, alegrias e tristeza, demonstrando e construindo
sua identidade, seu próprio mundo e versão
de si mesma, “As crianças são capazes de
lidar com complexas dificuldades psicológicas através do brincar. Elas procuram integrar
experiências de dor, medo e perda. Lutam
com conceitos de bem e mal (KISHIMOTO,
2001, p.67).

A brincadeira também é um importante
meio de comunicação das crianças entre si,
trabalhando a sua socialização, conhecendo
a si e ao outro, criando laços e interações
que as põem em necessidade de análise e
reflexão das características, da sua própria
identidade:

Brincar é algo natural e espontâneo,
uma necessidade de experiências, sendo
construídos a educação, o desenvolvimento
. . . .ocialização, mas não deve ser apenas
algo solto e leve, se faz imprescindível uma
significação, planejada com intencionalidade,
despertando o interesse das crianças, estimulando sua criatividade e ofertando espaços
adequados para suas descobertas (KISHIMOTO, 2001, p.67).

O desenvolvimento da identidade e da
autonomia está intimamente relacionado

Através do brincar, a criança cria diversas possibilidades, explorando o espaço,
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transformando o mundo, fazendo assim a
construção do seu pensamento e seu jeito
próprio de ver e agir no mundo. É necessário
que as crianças tenham oportunidades de vivenciar e conviver em espaços onde possam
manipular objetos, brinquedos, interagir com
outras crianças, para aprender a se conhecer,
conhecer o outro, fazer, conviver e ser:

tões importantes a serem trabalhadas para o
desenvolvimento infantil, tal como a convívio
em sociedade, que requer lidar com as regras, na escola é da mesma forma e através de jogos e brincadeiras com regras, as
crianças aprendem a adequação aos limites,
a cooperação, a identificar a vitória . . . .errota,
os desafios . . . .ompetitividade:

Desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois quando
ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que
está a sua volta, através dos esforços físicos e
mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto,
real valor e atenção às atividades vivenciadas
naquele instante (CARVALHO, 1992).

O ensino absorvido de maneira lúdica
passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento
da inteligência da criança, já que ela se
modifica de ato puramente transmissor a
ato transformador em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo (CARVALHO,
1992).

O brincar faz parte de uma importante
fase do desenvolvimento da inteligência, pois
através dela são criadas possibilidades que
levam as crianças a vivência situações que
necessita a tomada de decisões, soluções
para os conflitos e problemas, fazendo com
que a mesma crie o novo, explorer e transforme, por isso podemos observar que a mesma
simboliza o mundo adulto.
No desenvolvimento das brincadeiras e jogos, a criança cria um papel ativo, pois se relaciona com o objeto e cria novos significados, tornando-se protagonista da própria história, rompendo
a relação de subordinação perante o objeto.
Dentro das diversas aprendizagens
construídas através das brincadeiras, a criança aprende a respeitar e criar regras, respeitar
a si e ao outro, aprende a ouvir . . . .e expressar desenvolvendo diversas linguagens, cria
e discordar de opiniões, trabalha a liderança
. . . .rocesso de ser liderado, Quando brinca,
a criança prepara-se para a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo
contato com o mundo físico e social, bem
como vai compreendendo como são e como
funcionam (ZANLUCHI, 2005).
Os jogos com regras possibilitam ques-

As crianças também desenvolvem através das brincadeiras e das atividades lúdicas, a linguagem, pois quando brinca, toma
atitudes e se apropria de modos de linguagem para se relacionar com o outro e com o
meio. A criança precisa de um espaço livre
para se expressar sem imposições, quando a
criança sente-se livre e segura, cria situações
em suas brincadeiras, vivencia experiências e
está liberta para se expressar dentro daquele
espaço, vivendo um momento mágico, capaz
de criar e se reinventar.
A brincadeira estimula a criança a se
conhecer, saber seus limites, preferências,
potencialidades, o autocontrole, a colaboração, respeito e aceitação do outro, sendo
os primeiros e principais meio que a criança
usa para se relacionar tanto com o ambiente, quanto com as pessoas construindo sua
identidade e valores para ser levado para a
vida toda.
Brincar não é apenas um ato solto, ele
tem objetivos que são criados pelas próprias
crianças, através da criação de regras . . . .imbolização que a sua imaginação constrói,
O brincar é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas
possibilidades de interpretação, de ex31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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pressão e de ação pelas crianças, assim
como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças
e adultos (VYGOTSKI, 1997).

JOGOS E BRINCADEIRAS
Pela brincadeira a criança aprende a se
movimentar, falar e desenvolver estratégias para solucionar problemas. A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma atividade exploratória, ao
favorecer a conduta divergente, a busca
de alternativas não usuais, integrando
pensamento intuitivo. Brincadeiras com o
auxílio do adulto, em situações estruturadas, mas que permitam a ação motivada
e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade (KISHIMOTO, 2002).

Existem vários tipos de brincadeiras que
são importantes para o desenvolvimento na
educação infantil, como brincadeiras tradicionais que trabalham a cultura . . . .eio social em
que a criança está inserida, brinquedos que
construção que desenvolvem as capacidades
motoras, criativas, os brinquedos educativos e
as brincadeiras de faz de conta que exploram
o raciocínio simbólico (KISHIMOTO, 2002).
As brincadeiras de faz de conta são jogos em que as crianças utilizam o símbolo,
criam, representam um objeto através de sua
imaginação e ressignificam a sua utilidade,
criando o que a sua imaginação e criatividade
permitir (KISHIMOTO, 2002).
O faz de conta envolve as capacidades de raciocínio para simbolizar as coisas,
transformar algo em outro totalmente diferente, criando novos significados, como quando
observamos uma criança brincando com uma
simples caixa de papel, mas a sua criatividade e imaginação a transformar em grandes
castelos, ‘’A criança brinca daquilo que vive;
extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia
’’ (ZANLUCHI, 2005).
A linguagem é algo bastante explorado
nas brincadeiras de faz de conta, pois as palavras são símbolos que representam as suas

ideias, emoções e pensamentos.
No faz de conta, as crianças se comunicam através da fala, dos gestos, movimentos,
sinais, atitudes e códigos. Cabe ao professor
se atentar ao processo percorrido durante
essa brincadeira, pois através dela são desenvolvidas diversas habilidades de comunicação, estimulando a cooperação, negociação durante a brincadeira e exercendo a sua
imaginação,
O principal indicador de brincadeiras, entre as crianças . . . .apel que arrumam
enquanto brincam. Ao adotar outros papéis nas brincadeiras, as crianças agem
frente à realidade de maneira não literal,
transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do
papel assumido, utilizando-se de objetos
substituídos (RCNEI, 1998).

E por mais que seja uma brincadeira
‘’livre e solta’’, requer um planejamento por
parte do professor, ações e intervenções que
permitam criar objetos de aprendizagem e interação.
Através da promoção da brincadeira, a
criança representa diferentes personagens,
criando cenários, lugares, situações diferentes
e por meios dessas representações, compreende questões da vida adulta, analisando e
representando os seus pensamentos, medos
e emoções, ajudando a conhecer a si mesmo,
o outro . . . .undo a sua volta, “A brincadeira
de faz de conta é um campo de liberdade da
criança. Nela, a criança pode ser tudo que
imaginar [...] Ao se envolver numa situação
de faz de conta, imitando a vida real, segue
regras sociais das quais toma consciência ao
brincar” (PRESTES, 2001).
As brincadeiras tradicionais têm o seu
importante papel no desenvolvimento infantil.
Elas são importantes instrumentos para trabalhar a cultura, os conhecimentos das gerações anteriores, pois enriquecem o imaginário
da criança e ampliam o seu repertório cultural
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e social.
Faz-se necessário o resgate do brinquedo e das brincadeiras tradicionais para
explorar os traços de cada região, os seus
costumes e tradições, o reconhecimento dos
valores culturais dentro do universo infantil e
assim, como o intuito do ato de brincar, trabalha as interações e relações da diversidade,
individualidade e as características próprias
de cada ser.
Além de trabalhar o resgate da cultura,
ofertar brincadeiras tradicionais desenvolve
nas crianças a expressividade, os sentimentos
. . . .espeito ao próximo, “Aprender a brincar
de forma simbólica, representando a realidade onde vive, resgatando suas lembranças e
valores, regras e fantasias, faz parte do desenvolvimento humano das crianças de hoje
e de sempre” (Oliveira, 2010)

BRINQUEDO, BRINCADEIRAS
E JOGO: SUAS DIFERENÇAS E
FUNCIONALIDADES
Ambos os segmentos têm a sua importante influencia no desenvolvimento e na
aprendizagem das crianças na fase infantil. O
brinquedo é um instrumento que dá suporte
às brincadeiras e as crianças os utilizam de
diferentes formatos e maneiras, elas criam e
simbolizam diversos significados para o mesmo objeto além da sua ‘’função estipulada’’.
A criatividade . . . .maginação da criança
permite enxergar além do que lhe está proposto e oferecido naquele instante, criando
novos jeitos de utilizar aquele brinquedo e
significar sua existência.
Devem ser oportunizadas às crianças
diferentes estruturas de brinquedo, tanto o
ofertado pela indústria, como o da natureza
e também os brinquedos recicláveis,
O brinquedo é compreendido como um
objeto suporte da brincadeira, ou seja,
é um objeto. Os brinquedos podem ser
considerados: estruturados e não estrutu-

rados. São denominados de brinquedos
estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos denominados
não estruturados são aqueles que não
são industrializados, são simples objetos como paus ou pedras, que nas mãos
das crianças adquirem novo significado,
passando assim a ser um brinquedo, dependendo da imaginação da criança (ALMEIDA, 2012).

Para escolha e oferta dos brinquedos
para as crianças, é necessário atenção e cuidado, visando às condições para cada faixa
etária, segurança e desenvolvimento.
O jogo e as brincadeiras possuem estruturas e regras. A brincadeira permite uma
liberdade maior, pois durante o processo de
brincar, a criança vai modificando e transformando as regras . . . .bjetivo conforme o andar
da brincadeira, permitindo com a adaptação.
O jogo é mais estruturado, possuindo regras
e objetivos imutáveis,
O jogo pode ter uma utilização pedagógica com uma linguagem universal e um
poder robusto de significação nas estratégias de ensino-aprendizagem. A existência de ambientes lúdicos em situações
de aprendizagem escolar permite que as
crianças tenham mais facilidade em assimilar conceitos e linguagens progressivamente mais abstratas. Os estudos de
investigação têm demonstrado que as
crianças que foram estimuladas a partir
de contextos lúdicos obtêm maior sucesso e adaptação escolar de acordo com
os objetivos pedagógicos perseguidos
(CONDESSA, 2009).

MEDIADOR DO BRINCAR: O PROFESSOR
As atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança, já que
através dessas atividades a criança se
desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente. O brincar é
uma necessidade básica assim como a
nutrição, a saúde, a habitação . . . .ducação, brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a
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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-se seu
próprio conhecimento (SANTOS, 1997).

O professor tem um importante papel
de mediação nos momentos das brincadeiras
e jogos, além de mediar as relações, deve
preparar, orientar e proporcionar momentos e
ambientes que estimulem e desenvolvam as
habilidades e capacidades de seus alunos.
Para que os alunos desenvolvam e
aprendam através do brincar, o professor precisa organizar e estruturar o espaço, ambientes e objetos a fim de estimular a aprendizagem, facilitar as relações e as trocas durantes
as brincadeiras. Sendo assim, se faz de extrema necessidade o planejamento adequado,
a exploração do novo e da criatividade para
promover importantes e relevantes propostas
de trabalho e ofertar aos seus estudantes momentos lúdicos prazerosos e significativos.
Durante as brincadeiras, o professor
deve observar todas as situações, pois através dessa observação, irá obter importantes
informações que subsidiará os caminhos futuros. É importante observar como as crianças
se comportam durante os momentos lúdicos,
quais as linguagens são utilizadas, os que os
motivam, quais as hipóteses são criadas ao
longo desse processo, quais as descobertas,
como realizam as trocas e interações.
Através do brincar o professor consegue capturar e diagnosticar comportamentos,
avanços, ideias, interesses, situações, problemas. A ação do professor é mediar as relações das crianças . . . .niverso em que são
criados, trabalhando em seus alunos a tomada de decisões, a construção e respeito às
regras, a cooperação, o olhar para si e para
o outro, a solidariedade . . . .iálogo.
A criança se interessa pelo que o atrai e
tem significado para ela, sendo assim, o pro-

fessor tem o importante papel de aprimorar
seus conhecimentos, necessidades e possibilidades. As etapas do desenvolvimento da
criança devem ser conhecidas e respeitadas
para que os momentos lúdicos e jogos não
apenas cumpram o papel de divertimento,
mas que desenvolvam plenamente as capacidades e habilidades dos estudantes: ‘’Brincar
. . . .ais alta fase do desenvolvimento humano
neste . . . .epresentação auto ativa da interna
necessidade e impulso’’ (FROEBEL, 1896).

A PANDEMIA . . . .IREITO DE BRINCAR
Saúde: Brincar é essencial para saúde
física e mental das crianças; Educação:
Brincar faz parte do processo da formação educativa do ser humano; Bem estar - ação social: O brincar é fundamental
para a vida familiar e comunitária; Lazer
no tempo livre: A criança precisa de tempo para brincar em seu tempo de lazer
(Associação Internacional pelo Direito da
Criança Brincar – IPA, 1989).

A pandemia iniciada no ano de 2020
transformou a realidade de todos nós, a presença . . . .nteração viraram isolamento social
extremamente necessário. Os momentos de
brincadeiras, vivenciados por muitas crianças,
exclusivamente dentro do espaço escolar, limitou o ato de brincar e se fez necessárias
adaptações, transformações e criatividade
para buscar diferentes maneiras de promover
as brincadeiras dentro de casa.
Diante disso, foi exigido uma organização, planejamento e imaginação das famílias
e da comunidade escolar para garantir o direito de brincar das crianças. Uma tarefa extremamente difícil, mediante diversos fatores
enfrentados por muitas famílias como dificuldades e vulnerabilidade.
O brincar se limitou dentro das casas,
com os seus familiares e com orientações
oferecidas por uma tela de computador ou celular, mas foi uma importante ferramenta para
ajudar as crianças no seu desenvolvimento
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dentro de período tão difícil para todos,
A criança deve ter todas as possibilidades
de entregar- se aos jogos e as atividades
recreativas, que devem ser orientadas
para os fins visados pela educação, à
sociedade e os poderes públicos devem
esforçar – se por favorecer o gozo deste
direito (Declaração Universal dos Direitos
da Criança, 1959).

Nesse período tão difícil, oferecer brincadeiras para as crianças realizarem dentro
de suas casas, proporciona à criança saúde mental, física, além do desenvolvimento e
aprendizagem. As famílias, juntamente com a
escola, devem se conscientizar e organizar de
forma adequada para ofertar esse momento
lúdico para as crianças nesse período.

DIREITOS DA CRIANÇA
Brincando, a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais.
Quando a criança não brinca, ela deixa
de estimular, e até mesmo de desenvolver
as capacidades inatas podendo vir a ser
um adulto inseguro, medroso e agressivo.
Já quando brinca a vontade tem maiores
possibilidades de se tornar adultos equilibrados, conscientes e afetuosos (VELASCO, 1996.)

A criança é um ser de direitos . . . .rincar é um dos mais essenciais para o seu
desenvolvimento e aprendizagem.
Na Declaração Universal dos Direitos
das Crianças (1959) prevê a importância dos
direitos da infância e das condições das crianças, constando a necessidade de espaços e
oportunidades para que seus direitos sejam
assegurados e que sejam respeitados dentro
do seu processo de aprendizagem,
Princípio 7º [...] A criança terá ampla
oportunidade para brincar e divertir-se,
visando os propósitos mesmos da sua
educação; a sociedade e as autoridades
públicas empenhar-se-ão em promover o
gozo deste direito, (Declaração Universal
dos Direitos das Crianças, 1959).

Outros importantes documentos asseguram o direito das crianças e colocam em
cheque a importância do brincar para o desenvolvimento infantil: “As brincadeiras constituem extraordinário instrumento de motivação,
uma vez transformam o conhecimento a ser
assimilado em um recurso de ludicidade e
em sadia competitividade” (ANTUNES, 2000).
Apesar de ser um direito imprescindível e consolidado, brincar pode parecer um
ato simples, mas infelizmente a realidade demonstra outro contexto, muitas crianças não
usufruem dessa importante atividade, por falta de oportunidade, espaço, questões sociais,
entre outros.
A escola tem um importante papel oferecendo aos seus alunos, que muitas vezes,
só tem contato através da escola, a oportunidade de brincar e aprender brincando,
No estatuto da criança e do adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
o direito ao brincar é estabelecido como
um direito fundamental da criança e do
adolescente . . . .oncebido como um dos
aspectos do direito à liberdade. A garantia
do direito ao brincar é assim uma prerrogativa tanto da família como do Estado.
E nesse sentido, a escola de Educação
Infantil, como espaço formalizado para
garantir a educação da criança pequena
fora do ambiente doméstico, é investida
da responsabilidade de contribuir para a
sua efetivação (OLIVEIRA, 2012)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste artigo, apresenta uma base bibliográfica onde as teorias dos estudiosos e
importantes documentos que são apontadas
contemplando de forma significativa e pontual a
conclusão deste.
As pesquisas usadas neste trabalho indicam a importante função das brincadeiras no
desenvolvimento infantil, em diversos campos. O
reconhecimento do direito de brincar e aprender
brincando.
Para esta pesquisa foram analisados di31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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versos estudos, documentos e pesquisas de importantes estudiosos que permitiram a reflexão e
análise dos pontos em questão, os benefícios e
os processos de desenvolvimento das crianças
em fase infantil a partir dos jogos, brincadeiras e
atividades lúdicas.
Documentos norteadores para a pesquisa
como a Declaração Universal dos Direitos das
Crianças, LDB e RCNEI que orientam e trilhas
caminhos para garantir às crianças que seus direitos e deveres sejam assegurados e que seu
processo de desenvolvimento na fase infância
seja efetivo e os tornem adultos capacitados,
com valores, evoluídos e com oportunidades de
percorrer seu processo de aprendizagem com
segurança e qualidade.
Importantes estudiosos como Antunes
(2000) e Moura (1971) apontam em seus estudos que as brincadeiras, o lúdico contribui para a
construção do conhecimento da criança, construção da sua identidade e autonomia, pois através
do brincar ela explora, vive, experimenta, cria, se
permite e se liberta para conhecer a si . . . .undo.
Não apenas uma atividade prazerosa, mas uma
ferramenta necessária para um desenvolvimento
de diversas capacidades e habilidades.
Tanto os documentos, quanto as importantes pesquisas dos estudiosos enfatizam a necessidade que criar oportunidades, situações e
espaços para que as crianças brinquem e possa
vivenciar momentos lúdicos que irão ser de grande contribuição para o seu desenvolvimento, sendo dever da escola, sociedade e Estado garantir
que seja assegurado os seus direitos . . . .rande
e importante direito de brincar e aprender através
das brincadeiras e jogos. Na pesquisa documentos, livros, estudiosos, teses e diversos trabalhos
científicos que abrangem o assunto de forma reflexiva, questionadora e aberta contribuíram para
construção deste artigo e compreensão amplificada dessa temática aqui relatada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho com contribuição de pesquisadores, estudiosos e documentos,
foi aprofundada a compreensão sobre a importância das brincadeiras para a educação infantil
. . . .uanto agrega para o relacionamento da criança com sigo mesmo, com os outros, com o
mundo que o cerca . . . .ua intencionalidade no processo de desenvolvimento e aprendizagem.
O brincar desperta os interesses, a interação . . . .maginação das crianças . . . .prendizagem está totalmente ligada ao brincar, pois trabalha diversos campos, habilidades e capacidades dos alunos.
As crianças aprendem brincando, nesse espaço onde se sente livre para se expressar,
interagir, relatar seus sentimentos através das suas criações e simbologias, se desenvolvendo
de forma integral e divertida.
Através dos jogos e brincadeiras, as crianças trabalham as regras, a interação . . . .esenvolvimento da linguagem e habilidades, por isso se torna imprescindível a sua introdução
no ambiente infantil e escolar, com o olhar pedagógico, organizando o espaço, os objetos
e propostas que serão ofertados . . . .rofessor com o seu importante papel, criar, conduzir
e mediar esse processo de aprendizagem realizado através das brincadeiras, as relações e
interações, aguçando o seu processo de observação. Brincar é uma necessidade humana
que ao mesmo tempo em que diverte, ensina e desenvolve o indivíduo.
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LINGUAGEM POPULAR DE COMUNICAÇÃO E FALA DE SÃO
LUÍS DO MARANHÃO
RESUMO: Entender e conhecer sua língua, sua forma culta respeitando a cultura de sua cidadania
evoluir como suas raízes familiares transformaram diferenças e cultura do respeito e admiração
transformam nossa vivência como estudantes acadêmicos principalmente como brasileiros que
interpretam o patriotismo como bandeira de histórias de vida. Objetivando a natureza de se
comunicar, se expressar corretamente, se orgulhar de ter estudando e saber que dentro do
conhecimento existe vida pulsante para admirar o conhecimento de expressão da comunicação.
São Luiz sempre foi vista como uma representante da migração lusitana, porém sempre francesa
africana na sua formação cultural um mundo a ser pesquisada a única capital fundada por
Franceses Atenas brasileira com o mais límpido formato de comunicação e fala.
Palavras-chave: Atenas Brasileira; Cidades dos Poetas; Linguagem Luso Brasileira Africana.
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INTRODUÇÃO

O

direito de se comunicar é um cartão de onde representamos o que pensamos o
que vivemos, onde estamos o que acreditamos ser um formato firme e concreto
de uma clara relação em níveis de educação.

Na história na sua filosofia na sua gente percebemos que somos igualitários por um
sistema de lei, porém somos diferentes em cultura em expressão em forma de comportamento
e religião. somos uma pais de norte a sul. a migração não foi realmente efetivada somos uma
país fruto da exploração e do abuso. dentro desse gigante colossal.
A liberdade e princípios culturais são muito perceptíveis com a forma de linguagem de
um estado que teve uma colonização portuguesa e uma fundação francesa. a capital foi batizada pelo nome do rei da França o menino rei Luís XV , sua arquitetura deixa muito centro
de visitação muito pequena no seguimento de patrocínio apesar da destruição do patrimônio
.apesar de amargar o mais baixo nível de educação e IDH, dentro de uma polêmicas como
sendo a cidade com maior profundidade do oceano atlântico.
Tem na sua gente e na sua forma de comunicação local o melhor é senão o melhor
nível de expressão em língua portuguesa misturando assim dentro de quadro de observação
evidente que misturou a forma linguística afro-francesa e portuguesa.
Fundada em 8 de setembro de 1612, pelos franceses Daniel de La Touche e François
de Rasilly, cujo objetivo comum, dentro do contexto da economia mercantilista, era estabelecer
a França Equinocial, a capital maranhense encontra na homenagem ao então Rei da França,
Luís XIII, as raízes da sua nomenclatura: São Luís.
Cidade natal de Gonçalves Dias e de poeta e escritora passou a integrar uma galeria
de escritores que fizeram da cultura maranhense um meio de vida em base de conhecimento.
Explicita forma de linguagem o ludovicense :encara o calor de 48° graus, porém admite e tem
orgulho de conviver na cidade considerada e chamada de Atenas brasileira.
Em grande sintonia com a linguagem afro também relacionada com a migração enquadramos a ideia de que é uma cultura preservada ao longo dos anos a matéria de estudo
regional do Maranhão que não é mais ensinada mostrava de forma clara a resposta ao questionamento sobre a diferença linguística.
Dentro de uma pesquisa detalhada encontramos palavras também de origem indígena
principalmente dos Guajajaras e Ianomâmis. palavras e nomes de avenidas e de cidades que
representam prova dessa argumentação as avenidas principais e mais antigas trazem sobre
nomes de Batalha :da Guaxenduba e avenida Guajajaras. bairros do apicum e madre Deus.
A importância da preservação do patrimônio imaterial nunca foi levada em consideração porém tornou patrimônio da humanidade com objetivo de: torna e preservar patrimônio
deixa de lado por administrações irresponsáveis São Luís ainda tem um ponto diferencial de
ter a música popular maranhense como divulgadora de sua cultura todos esses aspectos
transformaram relações humanas e cultura em um português até popular em característica
cultural diferenciada.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO
A Liberdade sem sombras de dúvidas
é um dos direitos individuais do homem mais
aclamado socialmente. Em todo e qualquer
lugar em nosso mundo há um tipo de credo,
este credo por sua vez possui um bloco social
que o segue, consequentemente, as pessoas
ligadas a esta crença lutam pela liberdade de
expressar e exercer a sua crença e culto.
Alguns autores arriscam até mesmo
afirmar que o direito à Liberdade, foi um dos
primeiros direitos individuais pelo qual o ser
humano lutou. A constituição brasileira é representa em conceitos regras e meios legais
para que sejam cumpridas comportamentos
formais a forma de se comunicar também é
defendida pelo artigos 5° . . . . o 12° identificamos com muita facilidade a responsabilidade de entender que a forma como a educação é passada por gerações em nunca usar
silogismos populares e utilizar o português
primitivo.
É considerada uma matéria complexa a
língua portuguesa tem o cem e com meio fim
para sua compreensão lógica baseado em
uma forma lógica representado lógica formal;
semântica, estatística, morfológica e sintática.
Dentro de uma explicação clara:
Semântica: forma de entender e compreender palavras dentro da lógica;
Etílicas: estilos de forma em que se entenda a reorientação contextual;
Morfológica: palavras individualmente;
Sintática: palavras em sentido geral e
contextual.
Levando para entender o tema a logística educacional e de conhecimento e um
entendimento prático da cultura popular e
caminha bem distante do português primitivo
(ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA, s/d).

HISTÓRICO E CRESCIMENTO HUMANO
No Brasil, por conta de seu desenvolvimen-

to histórico, , pois desde sua colonização esta foi
a língua trazida pelos colonizadores portugueses, no entanto, graças aos avanços históricos e
legislativos no tocante a este tema, as religiões
Afro-brasileiras, religiões orientais e outras manifestações religiosas vêm crescendo e agregando
cada vez mais adeptos no ambiente nacional,
bem como nota-se um considerável crescimento
cultural.
O grande destaque para esta questão está
na atual forma de governo estatal brasileiro, que
adere ao Estado Democrático de Direito, onde
todos são livres de ter ou não uma religião, como
também de que possam ser praticadas de igual
modo, dentro dos parâmetros legais da lei, da
ordem e dos bons costumes.
Está forma estatal, segue os parâmetros internacionais de Direitos Humanos, qual o Brasil é
signatário, sendo assim, além de ser um princípio
disposto na Carta Magna, é um direito previsto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos da
ONU de 1948, que em seu texto dispõe sobre a
igualdade de todos os homens em serem possuidores da liberdade de pensamento, (ONU - Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948).
Liberdade . . . .ireito mais intrínseco do ser
humano, pois todos já nascem com uma pré-disposição para ela, a partir deste ponto surgem
todos os demais direitos do homem. Durante séculos este direito foi a joia rara e bruta pela qual
o homem mais lutou. Pela liberdade, nenhum ser
humano poupa esforços, suor ou sangue e por
sua luta, muitos entregaram a sua própria vida
em detrimento da conquista do direito de ser livre
(ONU, 1948).
O conceito de liberdade começa a ser extraído, pela própria análise semântica e linguística da palavra, em assim sendo, nota-se que o
vocábulo liberdade advindo do Latim Libertas,
que por sua vez se insurge da palavra do Líber,
do mesmo idioma, dá um sentido etimológico
de condição de livre ou estado de livre. Neste
sentido afirmar De Plácido e Silva que liberdade
é faculdade ou poder outorgado à pessoa, para
que possa agir segundo sua própria determinação (PLACIDO; SILVA, 1987, p.84).

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ARTIGO
5º DA CONTITUCIONAL
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Ou seja, liberdade . . . .ão ingerência do
Estado ou de outrem na vontade do cidadão
que pode agir de acordo com seus conceitos
e verdade, mas sempre é claro, observando
os limites legais para a liberdade, pois ao se
no contexto social, assume-se o chamado
contrato social 2, devendo todos agir de acordo com os ditames e preceitos jurídicos limítrofes de liberdade individual (BRASIL, 1988).

VI, IX, XIII, XIV, XV, XVI e XVII.

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO
HOMEM DE 1789

O formato social amparado por regras
e conceitos deixa claro que no Brasil colonial a igreja obrigava a formação ser voltada
para o catolicismo, porém a linguagem passa
a representar uma ponte entre uma real sociedade miscigenada e ensinada pela igreja
(HANNAH ARENDT, 2001).

A liberdade consiste em poder fazer
tudo que não prejudique a outrem: assim, o
exercício dos direitos naturais do homem não
tem outros limites senão os que asseguram
aos demais membros da sociedade (DINIZ,
1998).
A teoria de Jean-Jacques Rousseau,
afirma que todos os homens nascem livres
e iguais, no entanto é necessário abdicar-se
dos direitos naturais para viver em sociedade,
desta forma todos os seres humanos, aceitam
o chamado contrato social, entregando seus
direitos ao Estado, qual tem o dever de zelar
por todos eles de maneira harmônica, evitando assim os conflitos sociais dos direitos naturais do indivíduo (DINIZ, 1998).
Diniz (1998), ao conceituar a liberdade como um direito do indivíduo, afirma que
“[...] todos os cidadãos têm de não sofrerem
restrições no exercício de seus direitos, salvo nos casos determinados por lei" (DINIZ,
1998, p.121).
Na atualidade a Liberdade é de tão extrema importância, que no Brasil, ganha destaque na Constituição Federal de 1988, tanto
em seu preâmbulo, quanto nas garantias individuais do artigo 5º que enumera em seus
incisos, diversos tipos de liberdade, como se
extrai dos incisos II, IV, VI, IX, XIII, XIV, XV, XVI
e XVII que se referem respectivamente as Liberdades de autodeterminação, pensamento,
religião, expressão, profissional, informação,
locomoção, reunião e associação. Segundo o
artigo 5º da constituição federal incisos II, IV,

Considera-se finalmente que liberdade
. . . .ireito de fazer, segundo sua própria vontade, tudo aquilo que não prejudique a liberdade do próximo e não infrinja as normas
correntes.

CULTURA DE LINGUAGEM E QUESTÃO
RELIGIOSA

A religião é um fenômeno social, que
advém desde as eras mais remotas, até os
dias atuais, exercendo intensa atuação na
vida do ser humano, é um sistema histórico e
social de crenças (HANNAH ARENDT, 2001).
A necessidade de possuir uma religião
é vertente em qualquer âmbito social, até mesmo aqueles que ditam serem desvinculados
de qualquer religiosidade, são religiosos por
consequência, pois quem em nada acredita,
acredita no nada, sendo esta a sua religião
(HANNAH ARENDT, 2001).
É fatídico que o ser humano sempre
buscou explicação para o mundo que o cerca, sendo que a superioridade de algo sempre foi um dos vieses explicativos para os
mistérios terrestres, sendo assim a religião é
acreditar em algo que vai além do raciocínio
lógico humano, o transcendental é algo que
está intrínseco nos homens (HANNAH ARENDT, 2001).
O próprio sentido etimológico da palavra religião se refere à ligação do homem a
um plano distinto do real, ou seja, extra físico
e até mesmo em uma fonte distante do tempo
ou espaço, sua construção nasce do latim Religião, correspondendo num primeiro sentido
a um conjunto de regras a serem observadas
e cumpridas, até então (HANNAH ARENDT,
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2001).
Neste primeiro momento, não há referências a qualquer entidade divina, rituais e
mitos, dogmas ou simbologias, desta maneira, religião é algo mais complexo que simples
afirmações, sendo o termo tão abrangente
que se torna aderente a todos os homens e
comum a todos os seres racionais (HANNAH
ARENDT, 2001).

ESCOLA E CULTURA DO MARANHÃO
A presença dos jesuítas e da companhia fizeram com que o maranhão tivesse colonização bem diferente dos estados vizinhos
o sonho da França equinocial era montado
como uma programa educacional moderno
nada que fosse diferente que catequizar índios na língua esta visada e revista à medida
que os franceses tomavam conta do território
escolas eram montadas teatros igrejas (LOREA, 2008).
Com a presença criminosa de conspiradores São Luís tornou se uma única capital fundada por Franceses está por Daniel de
arouce um cristão novo expulso da Europa
fugitivo da forca encontro de forma geográfica
um ponto maravilhoso para chegar à Europa
pelo lado fundo do oceano para assim escapar dos portugueses e holandeses nada
adiantou (D’ÁVILA, 1995).

O SONHO DA FRANÇA EQUINOCIAL
. . . .ONTEXTO CONSTITUCIONAL
MODERNO
Em um contexto específico podemos
representar e afirmar de forma dinâmica que
grande parte da população tem dentro de sua
comunidade que a liberdade de expressão
traz em si a democracia e sua mais forma de
admiração e representação (HANNAH ARENDT, 2001).
Dentro da história se os franceses tivessem continuado seria viva de um espaço
diferenciado porém o objetivo dos franceses
era exploração não migração o papel âmbar
do tratado de Tordesilhas dividia o maranhão

do continente hoje Brasil sutilmente empobrecida pelo colonialismo e latifúndio (HANNAH
ARENDT, 2001).

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
MANIFESTAÇÃO FRANCESA NA
LINGUAGEM POPULAR DA ILHA
No Brasil Colônia, não existia, pelo contrário, tal atitude era considerada crime. Havia
apenas uma religião, a religião cristã, sendo
esta considerada como verdadeira. A Igreja
Católica Apostólica Romana, igreja totalitária
na Europa, igreja à qual a coroa portuguesa
presta culto, impunha a sua prática e disseminação em todas as terras além do mar (
FREYRE, 2005).
O Estado submete à pena, quem pratique religião diversa. Sendo assim, nesse momento histórico do Brasil, não há o que se
falar em liberdade religiosa, pois neste viés,
era totalmente ausente.
A unicidade religiosa era de tanta importância, que estrangeiros não seriam permitidos no país, caso sua crença não fosse à
cristã, neste caso, católico, demonstrando as
fortes ligações entre Estado e Igreja. Neste
sentido afirma Gilberto Freyre:
O Brasil formou-se, despreocupados os
seus colonizadores da unidade ou pureza
de raça. Durante o século XVI, a colônia
esteve escancarada a estrangeiros, só
importando às autoridades coloniais que
fossem de fé ou religião Católica. Handelmann notou que, para ser admitido como
colono no Brasil no século XVI, a principal
exigência era professar a religião cristã:
“Somente Cristãos” – e, em Portugal, isso
queria dizer Católicos – “Podiam adquirir
sesmarias (FREYRE, 2005, p. 29).

Dessa forma, fica clara a grande imposição católica na formação colonial de nosso
país, marco desta ausência de liberdade religiosa . . . .atequese dos índios, promovidas
pela Companhia de Jesus, formada pelos
Jesuítas, constituídas pelo decreto papal Regiminho Militantis Ecclesiae, em 27 de setembro de 1540, liderada no Brasil pelo padre
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Manuel da Nóbrega (FREYRE, 2005).

1824).

Todavia, durante o império, restou demonstrado o rumo e posição que o Brasil iria
tomar no tocante ao tema relativo à liberdade
religiosa, pois durante este período houve a
regressão das imposições católicas no Brasil,
sendo que considerando o número de imigrantes no Brasil, outra decisão não poderia
ser tomada, evitando assim maiores conflitos com aqueles que praticavam a heterodoxia (prática de outras religiões e crenças),
(FREYRE, 2005).

A Religião Católica Apostólica Romana
continuará a ser a Religião do Império. Todas
as outras religiões serão permitidas com seu
culto doméstico, ou particular em casas para
isso destinadas, sem forma alguma exterior
do Templo (BRASIL, Constituição, 1824).

Por isso, apesar de a religião Católica,
ainda continuar sendo a religião oficial do Estado, o culto doméstico de outras religiões
começou a ser permitido, ganhando inclusive
este direito, lugar especial na Constituição do
Império (FREYRE, 2005).
Conclui-se, portanto, que no período imperial, havia apenas a liberdade de crença,
mas não, liberdade religiosa, houve, entretanto, um avanço se comparado com o período
colonial (FREYRE, 2005).

PAPEL DA LINGUAGEM AFRICANA NO
MARANHÃO
Na análise da liberdade religiosa no
Brasil, é importante tecer algumas considerações sobre as constituições da república, a
primeira delas, trouxe a figura de um Estado,
que ainda não era totalmente divorciado da
Igreja, mas que já demonstrava sinais de reconhecimento da possibilidade do exercício
de outras religiões que não a pertencente ao
Estado.
No entanto, esta não separação interfere ativamente na progressão da liberdade
religiosa, na medida em que a laicidade é
atingida, consequentemente o Estado Democrático de Direito ganha maior proporção,
sendo assim possível o pleno exercício dos
direitos individuais. Apesar de neste momento
histórico em específico, a restrição quanto a
livre forma de culto fosse clara, a legislação
já demonstrava vestígios do início da luta legislativa pela liberdade (BRASIL, Constituição,

Segundo a Constituição de 1824, art.
5º. inciso III, este foi um marco inicial, ainda
que prematuro sobre o que viria a ser a liberdade religiosa no recém-criado país, chamado Brasil.
Apesar de consagrar o catolicismo
como religião oficial do governo, permite de
maneira singela o exercício de outras religiões, sendo apenas autorizado o culto doméstico e particular, contudo, sem permitir qualquer forma exterior ou pública de confissão
religiosa, vetando inclusive formas exteriores
de templos (RAPOSO, 2009).
Para alcançar a redação deste artigo,
formou-se um intenso debate durante a Assembleia Constituinte de 1823, demonstrando assim, um início da luta pela liberdade religiosa, apesar do fato de a Constituição ter
sido outorgada por D. Pedro I depois de uma
dissolução repentina e rude da Assembleia,
ficando conhecida como “noite de agonia” 4,
não se pode negar que houve uma pequena
evolução no tocante ao tema exposto do artigo
5º, mesmo com todas estas influências, tanto
do Estado quanto da Igreja (RAPOSO, 2009).

PAPEL DA LINGUAGEM PORTUGUESA
NO MARANHÃO
Para Pereira (2014), esta foi a apoteose
no tocante a verdadeira liberdade religiosa a
ser pregada no cenário nacional, encabeçada por influências de Rui Barbosa e direção
de Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, a
Constituição Republicana de 1891, espelhada
nas constituições norte-americana, argentina e
suíça, dá cabo de uma vez por todas no regime
Monárquico, bem como, torna o Estado puramente laico, garantindo consequentemente o
exercício mais amplo da liberdade religiosa no
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país, que até então, adotava apenas o sistema
Católico com único e correto (PEREIRA, 2014).

PAPEL E REPRESENTAÇÃO DO
CATOLICISMO
A separação entre o Estado . . . .greja,
. . . .rincípio fundamental para que haja a tolerância e consequente liberdade religiosa. Tal
princípio faz parte integrante do Estado democrático e garante que todos possam adotar uma religião, praticando-a livremente, sem
que o Estado influencie na forma e maneira
de culto, evoluindo assim o Brasil para um
Estado laico (SILVA, 2010).
O início deste avanço legislativo se
deu com a edição do Decreto 119-A, de
07.01.1890, redigido por Rui Barbosa, iniciando assim a era dos direitos no tocante ao
exercício de outras religiões no Brasil (BRASIL, Constituição de 1891, em seus artigos
11, §2º, 72,§§3º à 7º, 28- 29).

ramente laico é sinônimo de laicidade, podendo esta ser entendida como a separação
entre o Estado . . . .greja. Este trabalho não
visa esgotar o assunto, apesar de ser tema
intrinsecamente ligado à liberdade religiosa,
sobre a laicidade, segundo LOREA (2008;
ARRIADA, 2008)

PAPEL DA LÍNGUA FRANCESA NO
MARANHÃO
A única capital brasileira fundada por
franceses representa um marco de extrema
grandeza naquela que faz do meio norte do
brasil um destaque cultural e fonético em sua
caracteriza afro no seu aspecto mais representativo na invasão franceses e do poder
que o mar que batizou seu estado de forma
singular tende a ser respeitado em sua nobre
versão de poesia cultura e arte e arquitetura
(HANNAH ARENDT, 2001, p. 121).

Seguiu o Decreto 119-A e manteve o
Estado separado da Igreja. Com isso, temos
o início do Brasil como Estado laico, tendo
todas as religiões igual respeito (SILVA, 2010,
p. 32).
Esta constituição pode ser considerada
como a mais laica de todas, pois inclusive
era proibida a participação de religiosos na
política, conforme seu artigo 70, §1, IV:
Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades
de qualquer denominação, sujeitas a voto
de obediência, regra ou estatuto, que importe a renúncia da liberdade individual”.
Além disso, só reconhecia o casamento
civil (artigo 72, §4º), tornou os cemitérios
com caráter secular, apesar de permitir
que fossem realizadas cerimônias religiosas (artigo 72, §5º) e proibiu o ensino
religioso em estabelecimentos públicos
artigo 72, §6ºda constituição federal (ZYLBERSZTAJN, 2012).

Segundo a constituição artigo 70, §1, IV
, artigo 72, §4º):
Para brevemente elucidar o Estado pu31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser filho da terra é muito pequeno quando somos irmão do sol, ela resiste ela renasce
todos os dias diante dos pescadores do seu povo simples do caminho do toque do bumba
meu boi ou das polêmicas de seus casarões ela é linda amada e sofrida. ela carrega os sabiás carrega o desejo de Gonçalves Dias que não sobreviveu ao naufrágio nas suas baías e
todos poetas deixa paixões deixa sentimentos, ela é soberana. carrega na sua linguagem um
mar de histórias no fundo do mar seus segredos.
A todos que fizeram de sua vida. uma eterna poesia são Luiz. a única capital fundada
pelos franceses de todo exposto conclui-se, inicialmente, que, levando em consideração a
evolução histórica do Brasil e refletindo sobre seu início, é possível notar a dificuldade que
o direito, chamado liberdade, enfrentou para consolidar-se no ordenamento jurídico nacional
como uma garantia fundamental.
Consequentemente, até que esta garantia tomasse posse nas constituições e leis ordinárias, houve um considerável avanço legislativo e social, criando um ambiente perfeito para
o surgimento e aperfeiçoamento desta garantia, que atualmente, na Constituição Federal de
1988, adjetiva de Constituição Cidadã, possui lugar de destaque entre os direitos e garantias
fundamentais do artigo 5º deste diploma legal.
A despeito da magnitude deste direito, o direito à liberdade, bem como sua extrema
importância para a sociedade, não resta equívocos no tocante a sua cristalização, tanto na
Jurisprudência, quanto na Doutrina ou nas leis e projetos de leis, confirmando novamente a
sua relevância social.
Cumpre também ressaltar, que não há pleno exercício desta garantia, sem que haja a
colaboração dos cidadãos, e de forma mais relevante, do Estado, como entidade zeladora da
liberdade religiosa, devendo esta instituição, da qual emanam todos os regramentos sociais,
por meio de leis e da prestação jurisdicional, propiciar um ambiente laico, sem o uso do poder
estatal para o favorecimento desta ou daquela entidade religiosa.
Assim, o Estado laico, portanto, é um marco para a proliferação do direito à liberdade
religiosa, sendo que esta laicidade contribui efetivamente para que não haja intolerância às
diversas religiões que fazem parte da sociedade.
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OS ANTAGONISMOS PRESENTES NAS OBRAS DE GILBERTO
FREYRE E CELSO FURTADO ACERCA DA FORMAÇÃO DO MEIO
URBANO NO CONTEXTO REGIONAL NORDESTINO
RESUMO: Os discursos geográficos sempre foram norteadores de políticas públicas e de grandes

transformações do meio urbano, principalmente durante as primeiras décadas do século XX em
que o Brasil recebia constantes influências tanto externas, advindas, sobretudo, da Europa e da
ebulição da Revolução Industrial; e também internamente, pelas contribuições de importantes
pensadores da época como Gilberto Freyre e de Celso Furtado, compondo o que se conhecia
como disseminadores de cultura e de idéias que influenciaram as próximas gerações. As cidades
nordestinas, nesse contexto, deixavam marcas do passado colonial como: a configuração e nomes
das ruas e avenidas, monumentos públicos, edificações e até mesmo o asfaltamento. Desta forma,
eram objeto de construções ideológicas a partir das diferentes maneiras de olhar a cidade, e,
claro, do embate daquilo que seria o melhor.
projeto: tanto o do saudosismo, da valorização do passado e da história local como também o
do desenvolvimentismo que avaliava tais marcas como atraso social e econômico oriundo de
estrutura urbana mal pensada e insalubre.
Palavras-chave: Ideologias Geográficas; Nordeste; Cidade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo propõe analisar os discursos geográficos que estão inseridos nas
obras de dois grandes intelectuais e pensadores do século XX: Gilberto Freyre e
Celso Furtado; interpretando e decifrando as suas concepções distintas, e por
muitas vezes antagônicas, relacionadas à região nordestina, tendo como pedra de toque o
papel do meio urbano no contexto regional.
É a cidade, que se encontra no entrave de profundas mudanças na conjuntura nacional,
a grande personagem dessa trama; manifestando-se como um dos principais elementos para
a construção da identidade e da história social regional, através de traços que são pouco a
pouco inseridos no cotidiano de seus habitantes.
A partir da República Velha, aflorou no Brasil um intenso processo de modernização
das estruturas do território nacional. Pretende-se deixar para trás
o passado colonial e dependente e se ater ao progresso, ao moderno, e aos padrões
europeus de cidade e de cultura. Livrar-se das cidades insalubres e inseguras e da promiscuidade (SEVCENKO, 1883). Pelas palavras de Sevcenko: “A estrutura urbana não acompanhou
os novos tempos.”(SEVCENKO,1983, p.41)
E era com o paradigma europeu de cidade que as transformações tiveram uma pujança
considerável, eram vistos como o creme de La creme do mundo contemporâneo. Começava-se
então, um processo homérico de reestruturação das cidades, como Rio de Janeiro e Recife.
Era atribuído a essa reestruturação.
O alargamento das avenidas, a remoção de cortiços dos centros das cidades, a implantação de políticas de salubridade, sobretudo no que tange a febre amarela, varíola . . . .alária.
Houve também um esforço descomunal na implantação das ferrovias como um símbolo
da industrialização e avanço científico, como Hardman suscita: “Pois é, desta forma fluida,
volátil, vaporosa que se estava constituindo a paisagem típica da era urbano-industrial.”(HARDMAN,1988,p.27).Desta forma, um novo modelo de construção, e que primava pela salubridade
fora criado; pretendia-se chegar até mesmo ao campo.
O Brasil passa a ser um espaço imitativo, absorvendo as ideias estrangeiras que eram
consideradas da última moda, a parisiense. (ORTIZ,1985). As cidades passam a ser alvo de
construções ideológicas pela intelligentsia brasileira e pela ação cultural do Estado - que vem
com mais força a partir da era Vargas.
É este o contexto histórico do Brasil no início do século passado que Gilberto Freyre e,
um pouco mais tardiamente, Celso Furtado, grandes intérpretes do Brasil, surgem propondo
decifrar seu passado histórico . . . .ompreensão da cultura brasileira.
Nada mais justo que revelar um pouco da biografia destes dois grandes intérpretes do
Brasil, que instituíram planos analíticos peculiares, ressaltaram aspectos cruciais de nossa
sociabilidade e proporcionaram outras formas de concepção sobre nosso país.
Gilberto Mello Freyre nasceu em 15 de março de 1900, em Recife, estado de Pernambuco. Em seus estudos e trabalhos fez carreira acadêmica em artes plásticas; foi também
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jornalista, cartunista e escritor. Lecionou nos EUA, na Universidade de Stanford, em 1931. Ao
retornar para o Rio de Janeiro dedicou- se a escrever “Casa Grande & Senzala”, que se tornaria sua obra-prima, publicado em 1933; revolucionou a historiografia brasileira, abordando
o cotidiano histórico, os relatos orais, documentos pessoais, manuscritos privados e públicos.
Faleceu em 18 de julho de 1986, também em Recife.
Celso Monteiro Furtado nasceu em 26 de julho de 1920, em Pombal, estado da Paraíba.
Foi um economista e pensador brasileiro, responsável pela arquitetura de muitas políticas de
cunho econômico engendradas no Brasil nas últimas décadas. Foi bacharel em direito pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro(1944), doutor em economia(1948) pela Universidade
de Cambridge, Inglaterra(1957).
No ano seguinte, ocupa o cargo de diretor do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), onde permanecerá por um ano, para logo depois ser convidado pelo
presidente Juscelino Kubitschek para elaborar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que
daria origem à SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), órgão pelo qual
foi responsável durante cinco anos(1959-64). Em 7 de agosto de 1997 ascende à cadeira
11 da Academia Brasileira de Letras. Faleceu no dia 20 de janeiro de 2004 na cidade do Rio
de Janeiro.

31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

497

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

INTELIGÊNCIA . . . .IFUSÃO DA CULTURA
A importância da construção da intelectualidade sempre foi imprescindível para
a formação da sociedade como um todo:
propiciar o levantamento de seus problemas,
de suas mazelas e instigar mudanças àquilo
que muitas vezes está latente e implícito pelo
aparelho do Estado. São grupos engajados
responsáveis por direcionar, disseminar e desenvolver a cultura através da produção material de seus trabalhos intelectuais.
Embora não seja a única forma de intelectualidade, como o apregoado por Gramsci:
Um erro bastante comum . . . .e crer que
toda camada social elabora sua própria
consciência, sua própria cultura da mesma maneira, com os mesmos métodos,
isto é, com os métodos dos intelectuais
profissionais (GRAMSCI,1978, p.1547-8).

É a forma clássica que se destaca e
emerge por entre a sociedade brasileira com
nomes como Euclides da Cunha, Sílvio Romero, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto
Freyre, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, entre
outros; que articulam formas de elaborar o
Brasil, assim como, os enigmas capitais para
o desenvolvimento da nação brasileira.

O NORDESTE . . . .RBE
Por meio desta intelligentsia atuante no
início do século passado pode-se compreender de forma mais inequívoca como esta
disseminação de cultura e as maneiras de
pensar o Brasil ganharam espaço na transformação das cidades do Nordeste. Uma vez
que essas diversas formas de olhar a cidade,
podem se estabelecer como um dos principais instrumentos de dominação (HOLANDA,1987).
Instrumentos de dominação tão poderosos que agiram na permanência ou na alteração do status quo das estruturas de representação, com efeitos que repercutem na
identidade regional até os dias de hoje. Afinal

de contas, quais são as forças que delimitam
o que permanece na paisagem urbana . . . .ue
deve ser renovado?
Essas mudanças não são decididas arbitrariamente e podem acarretar em profundas perdas, como: a redução na socialização,
quando se removem espaços de convivência como praças ou fachadas livres de edificações; hábitos cotidianos e também a um
esquecimento das tradições, uma vez que a
cidade é palco dos acontecimentos históricos
que se desenvolviam lá (HOLANDA,1987).
Por mais que o tema Nordeste tenha
sido trabalhado ao longo dos anos e sob os
mais diversos ângulos, a intenção de elaborar
uma prospecção bibliografia destes dois pensadores renomados (FREYRE; FURTADO),
em épocas diferentes e com matizes diversas na conjuntura nacional, nos fornece uma
evolução histórica do pensamento modelador
que tiveram um grande efeito na arquitetônica
das cidades e sua consequente influência na
população.
É importante mencionar que a década
de 50 em que Furtado escreveu seu célebre
livro: “Operação Nordeste”, o Brasil estava
em grande ebulição . . . .inha de pensamento
desenvolvimentista era a força motriz na política brasileira; sendo um dos períodos de
maiores transformações no cenário urbano,
inclusive coincide com a transição demográfica do campo para a cidade, a construção
de Brasília . . . .bertura em massa de estradas
para dar lugar ao progresso e praticidade dos
automóveis.
Não é para menos que Celso Furtado
esteve à frente da SUDENE com um projeto
transformador em mãos, no que foi conhecido como Operação Nordeste, virando anos
depois um valoroso livro. Como o próprio
nome do livro indica, a ideia era de promover
transformações e modificações regionalmente, mas de forma pontual, cirúrgica, tal qual
uma operação.
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É evidente que outras questões elementares surgiam na mesa de decisões da SUDENE como: o combate às constantes secas no
sertão nordestino e construções de açudes,
o desenvolvimento de indústrias mediante
um Nordeste basicamente agrário e, mais do
que isso, com exportações, sobretudo, para
o Centro-Sul do Brasil.

tismo barato, contra a estética do progresso que produz um arremedo, uma caricatura marcada pelo mau gosto. Na contra
mão da modernização está a defesa do
patrimônio arquitetônico colonial, dos traçados urbanos em ziguezague contra o
geometrismo, das árvores próprias da região contra a terrível mania de reformismo
(OLIVEIRA, 2011, NP)

Em Furtado vemos a necessidade de
uma intervenção planejada, promovendo
transformação . . . .uperação do arcaísmo
da estrutura fundiária com uma economia de
grande concentração de renda nas mãos de
um número reduzido de latifundiários (FURTADO,1959).

Nesse processo de grandes transformações urbanas de Recife, mas que também
aconteciam em outras cidades brasileiras
como o Rio de Janeiro e em Salvador, houve uma substituição do antigo, considerado
como ultrapassado e inimigo do progresso;
para o novo, moderno e eclético e que ao
misturar diferentes estilos, tratava de apagar
as particularidades regionais. Freyre ainda:

Nesse sentido, tenta-se romper com as
estruturas oligárquicas que eram vistas como
principal fonte de atraso para a região nordestina. Entre as décadas de 50 e 60 foram
inúmeras transformações urbanas realizadas
em grandes cidades nordestinas como Recife, terra natal de Gilberto Freyre. Entre as
principais mudanças daquela época estão o
prolongamento de avenidas, demolições de
igrejas históricas e abertura de avenidas largas.
Esse processo de intensa transformação, em especial em Recife, foi muito traumático para Gilberto Freyre que via na arquitetura
colonial uma forma de manter o seu passado,
as histórias vivas que eram indissociáveis da
estrutura
urbana. “Um passado deixado pela casa-grande, com sua arquitetura gorda, horizontal, com cozinhas enormes, vastas salas
de jantar e das capelas” (FREYRE, 2006,
p.43). Desta forma, Freyre arvorara-se contra
a onda modernizante e as inovações arquitetônicas que ganhavam espaço em território
nacional:
O empenho modernizante dos anos 1920
provoca reações contrárias, de preservação e de defesa da região. Há também
um posicionamento contra um cosmopoli-

[...] critica a descaracterização da cidade, a destruição do velho Recife. Prédios,
móveis e até nomes de ruas são expressões vivas de uma tradição cultural, diz
ele, assim como o próprio paladar. Critica a imitação cega a um modelo francês
de arquitetura e de urbanismo. Defende a
adesão mais seletiva à modernidade (OLIVEIRA, 2011, NP).

Essa riqueza cultural da cidade do Recife em especial, está também na população,
responsável por dar ânimo e vida em seus espaços como os jangadeiros tão mencionados
por Gilberto Freyre ao longo de seus relatos,
as grandes e monumentais igrejas antigas e
que guardam a história da passagem dos holandeses tempos atrás. Agora é compreensível a comparação de Freyre
com o paladar, assim como ao mudar
um ingrediente de um prato tradicional altera-se a experiência gastronômica, transformar
cartões-postais de Recife até então, representaria a perda parcial de toda experiência única
que é andar pelos seus espaços públicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
É necessário analisar alguns conceitos
geográficos que são utilizados ao longo deste
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trabalho e que, por sua vez, são primordiais
para o entendimento e sistematização do
estudo. É nessa premissa que procuro fazer
ponderações acerca de um importante conceito da geografia, o espaço geográfico, que
é apresentado para Milton Santos como:
[...] considerado como um conjunto indissociável de que participam, de um lado,
certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro,
a vida que os preenche e os anima, seja
a sociedade em movimento. O conteúdo
(da sociedade) não é independente, da
forma( os objetos geográficos), e cada
forma encerra uma fração do conteúdo.
O espaço, por conseguinte, é isto: um
conjunto de forma contendo cada qual frações da sociedade em movimento (1983,
p.44).

Esta concepção fornece uma ideia de
dinamicidade e movimento ao espaço geográfico, que por sua vez, promove uma relação direta com os objetos que nele se encerram. Outro conceito importante e que será de
grande monta para compreender a realidade
que este projeto propõe . . . .e ideologia, que
é trabalhada por Robert Moraes, citando José
Carlos Bruni, que numa perspectiva marxista
destrincha a ideologia em dois troncos primordiais, as de “produção da ilusão” . . . .e
‘visões de mundo.” Sendo a primeira:
[...] a ideologia tem por fundamento a divisão social do trabalho . . . .ivisão da
sociedade em classes, que propicia a ilusão de autonomia do pensamento e sua
subordinação aos interesses da classe
dominante (MORAES, 2002, p.39).

E o segundo conceito, por sua vez, é
caracterizado como: “[...]força histórica, uma
‘dimensão política’ inscrita na práxis. Aqui
recupera-se a unidade entre pensamento e
ação, onde as ideias cumprem um papel de
convencimento e legitimação ”(MORAES,
2002, p.40).
Nesse sentido, a ideologia descrita por
Moraes, une de um lado a falsa percepção

principalmente das camadas populares em
acreditar que os pensamentos são autônomos, quando na verdade, estão alinhados
com idéias e grupos específicos a fim de
alcançar determinados objetivos. A visão de
mundo, por sua vez, dá dinamicidade e movimento aos interesses implícitos, aliando-se
à política.
Na região, produto-produtora dos processos de diferenciação espacial construída
por meio da atuação de diferentes sujeitos
sociais, como o Estado, as empresas, as classes econômicas-políticas, resultantes principalmente de processos de exclusão e precarização sócio-espacial (HAESBAERT, 2010),
em que ocorrem as formas de representar a
população por meio dos elementos arquitetônicos, assim como na formação de centralidades urbanas que ao mesmo tempo excluem
alguns em detrimento de outros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• Tipo de Pesquisa: Para alcançar os
objetivos propostos neste projeto de
pesquisa, o trabalho de prospecção
bibliográfica, assim como a as ponderações referentes às formas de
pensar dos autores se mostram de
incomensurável importância, fazendo o diálogo das obras e comparando as concepções antagônicas que
os autores propõem para as cidades
nordestinas.
• Aportes teórico-metodológicos dos
trabalhos: Esta pesquisa tem como
aportes os trabalhos de Furtado
(1959); Moraes (2002) e Freyre
(2006); que abordam as temáticas
ou questões sobre o assunto ou
tema em questão discutido neste
artigo.
• Principais procedimentos de análise
e resultados: Nesta pesquisa foram
analisados alguns artigos, textos, te31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade, em especial as cidades nordestinas, que tiveram uma grande contribuição na
expansão dos engenhos de açúcar, foram palco de significativas influências internas e externas no século XX, ora mimetizando as inovações advindas da Europa, ora pela necessidade
de reduzir as disparidades econômicas e sociais nacionalmente.
Nesse ínterim, há um importante embate de ideias entre o passado e futuro; atraso e
progresso, que estão intrincadas nas ideologias e discursos de dois pensadores brasileiros
que influenciaram decisivamente nas transformações espaciais, principalmente, Furtado à
frente da SUDENE.
As visões de Gilberto Freyre e Celso Furtado, que, inclusive, escreveram as suas obras
em décadas diferentes, representam concepções dissonantes mas igualmente valiosas: Gilberto Freyre com seu apego ao passado colonial e às tradições conservadoras, via a cidade
como um museu a céu aberto, revelando em suas formas um espaço para ser admirado e
vivido.
Celso Furtado, por sua vez, encontrava-se empenhado em transformar o Nordeste em
um pólo industrial, reduzindo as disparidades com as outras regiões brasileiras, para isso teve
que enfrentar as oligarquias locais e regionais, buscando combater a estrutura agrária. Sua
análise mais técnica deixava em segundo plano as tradições regionais.
As cidades passaram por uma profund
As cidades passaram por uma profunda reorganização que compuseram a gênese
dos grandes centros urbanos que conhecemos hoje: prédios volumosos e cobertos de vidro,
centros comerciais modernos e extensos bulevares. É bem verdade que as cidades ainda
guardam parte de seu passado colonial, especialmente, nos chamados “Centros Históricos”,
mantendo parte do ar e atmosfera de séculos atrás.
Em uma época em que se discute a destruição ou permanência de monumentos públicos que homenageiam personagens controversos da nossa história; a cidade é símbolo
material daquilo que se quer esconder e daquilo que se quer lembrar por meio da memória.
Nesse sentido, tais discursos foram muito relevantes porque, sobretudo, propiciaram a
partir das políticas públicas, grandes transformações urbanas que simbolizam um determinado
povo. É justamente a confluência entre construções antigas e recentes que tornam as cidades
espaços tanto de contemplação e rememoração quanto produtivas e aptas para contribuir
para as dinâmicas econômicas.
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DIDÁTICA DA LÍNGUA INGLESA: LUDICIDADE NO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM
RESUMO: O trabalho tem o objetivo de apresentar pesquisas bibliográficas e lúdicas no ensino e
aprendizagem da língua inglesa. Foi relatado um lúdico importante na evolução social e cultural
da sociedade, na educação em geral. A pesquisa vem demonstrar que a criatividade pode ser um
instrumento de aprendizagem, pois promove o desafio . . . .esinibição, com o uso dos jogos na aula
de inglês. Verificam-se que as dificuldades podem interagir com a aprendizagem, porém alguns
pré-requisitos realizem a mesma. Atende também a obrigação de atender uma formalidade lúdica
na educação que lhe propõe subsídios, na utilização básica para jogos e exercícios pedagógicos.
O uso dos jogos nas aulas introduz novas ideias como a atividade em grupo e desenvolve um
ambiente de baixo estresse. Isso colabora para a compreensão de ocorrer com mais objetividade.
Os jogos lúdicos devem ocupar espaço definido com objetivos claros, podendo ser usado os
estágios da aula, desde que haja escolha adequada e cuidadosa. O trabalho nas escolas deve
partir de um bom contexto em uso, que se constitui num desafio para o aluno, mas também e
desafiador para o profissional da área, o qual deverá selecionar e adaptar e/ou criar jogos que
atendam a essas expectativas.
Palavras-chave: Ludicidade; Motivação; Interação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem grande importância na ludicidade no processo de ensino aprendizagem de língua inglesa com fundamentos de desenvolver criatividade e conhecimentos
de ensino-aprendizagem dentro do contexto da língua inglesa.

O modo de ensinar o inglês contribui um importante relato, falar sobre o tema no conteúdo
de passar com transparência o ensino e aprendizagem dentro da língua inglesa. A visão principal
é propor vários aspectos de ludicidade como base de impor certos procedimentos na aprendizagem e desenvolvimento da criança.
Então buscamos estabelecer fundamentos básicos e significativos, com o sentido que o
lúdico se baseia no ensino da língua inglesa e também tendo como uma estrutura de pensar a
defender o ensino lúdico.
Na gestão educacional, os exercícios lúdicos tem uma certa importância a se considerar
não apenas por facilitar um relacionamento mas sim vivenciar dentro da sala de aula, e com isso
obter ferramentas especializadas para uma boa formação dos jovens.
O lúdico no ensino da língua inglesa tem como objetivo promover e transformar imaginações
que o sujeito tenha relações de um objeto de aprendizagem e assim mostrar que é possível ter
um conceito de poder e aprender com a língua inglesa baseando-se nos exercícios lúdicos.
Portanto, o papel educacional na língua inglesa é importante, para entender o conhecimento
em sintonia com os interesses dos alunos, para o desenvolvimento integral do indivíduo. Devendo
seu ensino proporcionar ao aluno essas novas experiências de vida, significando uma abertura para
o mundo próximo, quanto o mundo distante, em outras culturas que hoje se aproximam mediante
o processo de globalização das sociedades.
A língua inglesa como um rico idioma, que transita em vários mundos, requer do professor
um trabalho de mediador, onde possa levar o aluno ao mundo da descoberta, da motivação, do
querer entender e buscar, onde o mesmo possa ser a peça-chave de seu desenvolvimento.
A aprendizagem de Língua Estrangeira contribui para o processo educacional como um
todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas.
Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a
linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua materna.
Há fundamentos teóricos que usam referências como exemplo, dentro do contexto de ludicidade
e leitura que nos orienta pela efetivação da metodologia, ou seja, materiais que ajudam a melhorar a compreensão de forma lúdica e, assim, são exercícios da pós-leitura, na aprendizagem da
língua inglesa.
Há pessoas que procuram valorizar o lúdico como um instrumento pedagógico, para estabelecer um bom rendimento no aspecto sócio cognitivo no modo de educar, com base em efetivar
uma motivação e assim a aprendizagem ficaria mais significativa. Desenvolver a percepção da
própria cultura por meio da compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s) (BRASIL p. 37, 1998).
Percebemos que o ensino de língua estrangeira deve contribuir para a formação individual
e coletiva dos discentes, desenvolvendo sua capacidade intelectual e despertando-os para o
aprendizado de uma nova língua.
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA

se inserir e fazer parte da sociedade contemporânea (SANTOS, 2011).

Segundo estudos, no Brasil, a Língua
Inglesa . . . .dioma mais ensinado como língua
estrangeira, e está presente em vários lugares
e em diversos setores da sociedade, como
em rótulos de produtos alimentícios, cosméticos, vestuário, propagandas, programas de
televisão, outdoors, entre outras utilizações.
Portanto, o papel educacional na língua inglesa é importante, para entender o conhecimento em sintonia com os interesses dos alunos,
para o desenvolvimento integral do indivíduo
(SANTOS, 2011).

Dentro do contexto educacional, as atividades lúdicas têm como objetivo não só
apenas de facilitar um relacionamento, mas
sim de vivenciar dentro da sala de aula, e contar também com ferramentas específicas para
a formação dos alunos. Assim, os exercícios
de ludicidade no ensino da língua estrangeira,
em destaque o Inglês, com isso promove a
imaginação transformada do sujeito em relação ao seu objetivo de aprender o essencial para o ensino-aprendizagem de qualquer
matéria, com base determinante da Língua
Estrangeira (SANTOS, 2011).

Tanto a língua materna quanto a língua
estrangeira encara o desafio de fornecer aos
indivíduos um instrumento de ação no mundo globalizado, desenvolvendo a consciência crítica e sendo capaz de dialogar com o
mundo contemporâneo multicultural em que
estão inseridos. A aprendizagem de línguas
estrangeiras é uma possibilidade de aumentar
a autopercepção do aluno como ser humano
e como cidadão (SANTOS, 2011).
A aprendizagem da língua inglesa deve
contribuir para o processo educacional como
um todo, transcendendo a aquisição de um
conjunto de habilidades linguísticas e também
propiciando maior consciência sobre o funcionamento da língua materna e sobre nossa
própria cultura, além de desenvolver a percepção dos alunos sobre a natureza da linguagem, na medida em que amplia sua visão
de mundo e os auxilia a construir o respeito
às diferenças entre povos ou grupos sociais
com suas diversas maneiras de se “ler o mundo” (SANTOS, 2011).
Ler o mundo significa buscar compreender como tudo se relaciona e funciona na
sociedade. Vivemos em um mundo cada vez
mais globalizado. Aprender uma língua estrangeira não é mais visto como sendo um
diferencial, mas como algo obrigatório para

LUDICIDADE NAS AULAS DE LEITURA
EM LÍNGUA INGLESA
Por meio de atividades lúdicas, revela-se uma ferramenta de fomento à aprendizagem. Os alunos formam conceitos, escolhem
ideias, estabelecem relações lógicas, integram opiniões, estimulam, se auto interagem
e promovem situações que o estimulam a estabelecer relações sociais com o grupo (LUCKESI, 2005).
A ludicidade que envolve a leitura, tais
como contar histórias, dramatizações, leitura
e canto, apreciação de um filme, entre outros
exemplos que constituem atividades lúdicas.
Por se tratar de atividades que envolvem interação entre o leitor e texto ou também entre os leitores da sala de aula, as atividades
lúdicas na leitura podem ajudar a motivar os
alunos e criar gosto por participar de tais atividades em classes (LUCKESI, 2005).
O aprendizado da nova língua é uma
atividade prazerosa, além do professor poder
aproveitar esse momento para praticar essencial no contexto pedagógico é fundamental.
O uso de texto literário no ensino de língua
inglesa pode ser muito útil, já que desenvolve
o vocabulário permitindo ao aprendiz da nova
língua a imersão em um novo contexto cultu31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ral de ensino de qualidade (LUCKESI, 2005).
A importância do ensino de inglês ser
dinâmico prático e lúdico, envolvendo o aluno
do Ensino Fundamental, . . . .artir daí perceber que os resultados são o estabelecimento
de laços de psicoafetividade, como segurança, confiança, autocontrole, disciplina, afeto,
comunicação construindo assim pontes para
que esta disciplina de língua estrangeira seja
de fato algo natural, comum e principalmente divertido. Nas aulas de leitura em língua
inglesa, em específico, as atividades lúdicas
também apresentam sua importância para
uma melhor fluidez da aula, garantindo maior
motivação para que eles queiram participar
mais ativamente das ludicidade e leitura (LUCKESI, 2005).
Atualmente, ouvimos falar muito a respeito do lúdico que é fundamental para o
crescimento físico e mental da criança, como
também um importante instrumento pedagógico que facilita o trabalho e leva o conhecimento de uma forma mais significante nas
atividades lúdicas oferecem grande suporte
na aquisição da leitura e no desenvolvimento do seu hábito, promovendo aprendizagens
significativas, que vão de encontro aos interesses dos alunos e às necessidades de sua
realidade social (LUCKESI, 2005).
Segundo Wallace (1993), o processo de ensino da leitura é dividido em duas
etapas: atividades antes e depois da leitura.
Partindo destes pressupostos teóricos, realizamos atividades de pós-leitura, interessantes
atividades que têm impacto nos alunos ao
promover o desenvolvimento da sua personalidade . . . .esenvolvimento de uma das suas
funções psicológicas, intelectuais e morais.
Acreditamos que isso ajudará no acesso ao
conteúdo e na estruturação, bem como na
absorção de novas palavras.
A importância da ludicidade no contexto escolar e na vida diária da criança vai
muito além, traz para o cotidiano escolar vá-

rias emoções como a curiosidade do aluno
a respeito do novo, diferente, com isso lhe
dará prazer em fazer as atividades, pois será
dinâmico . . . .otina no ambiente escolar será
quebrada, desta forma o aluno se torna mais
participativo e atuante. E segundo o autor,
Tomando por base os escritos, as falas e
os debates, que têm se desenvolvido em
torno do que é lúdico, tenho tido a tendência em definir a atividade lúdica como
aquela que propicia a plenitude da experiência. Comumente se pensa que uma
atividade lúdica e recreativa em todos os
momentos. Poderá sê-la ou não. O que
mais caracteriza a ludicidade . . . .xperiência de plenitude que ela possibilita a
quem a vivencia em seus atos (LUCKESI,
2005, p. 2).

E vale lembrar que o lúdico no ambiente
escolar, não são como brincadeiras qualquer,
têm uma intenção, um propósito, um objetivo
a ser alcançado. O lúdico é eminentemente
educativo no sentido em que constitui a força
impulsora de nossa curiosidade a respeito do
mundo . . . .ida, o princípio de toda a descoberta.
Todo aprendiz precisa participar de um
ambiente propício ao ensino. A ludicidade
deve ser usada em todas as outras disciplinas do currículo escolar formal. A brincadeira
deve ser utilizada como recurso didático, pois
a brincadeira possui duas características, a
saber, prazer e esforço espontâneo. Ele integra todos os aspectos da emoção, movimento
e personalidade cognitiva (LUCKESI, 2005).
Em sala de aula, é possível observar a
participação dos alunos no diálogo entre a língua nativa . . . .íngua estrangeira na interação
com os materiais didáticos, bem como o uso
da própria língua, o que promove o desenvolvimento de importância na construção de sólidos aprendizagem e sua utilização nas aulas
de inglês Atividades lúdicas para promover o
desenvolvimento da cognição, de forma a servir como recurso cognitivo (LUCKESI, 2005).
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Atividades de expressão lúdico-criativa
atraem a atenção das crianças e podem constituir em um mecanismo de potenciação de
aprendizagem, e que facilite as práticas pedagógicas em sala de aula, visando alcançar
os objetivos e metas durante o desempenho
de ensino leitura e escrita, promover a cooperação, a participação, a alegria, o prazer
. . . .otivação, fazer da sala de aula um espaço arquitetônico onde os sujeitos interagem,
promover a aprendizagem e contribuir para
tornar a sala de aula um ambiente agradável
e favorável (LUCKESI, 2005).
Os alunos conseguem utilizar a Língua
Estrangeira com mais facilidade se a sua
atenção estiver direcionada para enviar e receber mensagens autênticas que contenham
informações de interesse para ambos, falante
e ouvinte, em uma situação de importância
para os mesmos. Para Nunes:
Quando o inglês é apresentado como
diversão, as crianças passam a ser estimuladas e desenvolvem uma ótima capacidade de concentração. Através de trabalhos lúdicos, a criança passa a ter uma
finalidade em seu aprendizado. “Consequentemente, caberá ao professor dar
uma melhoria da qualidade do processo
de ensino-aprendizagem, cabendo a ele
desenvolver novas práticas didáticas que
permitam aos discentes um maior aprendizado” (NUNES, 2004).

Ao entrar em contato com o livro em
ambiente lúdico, a criança encontra, dentre
outras possibilidades, um espaço grandioso
para o desenvolvimento da imaginação. A ludicidade deve estar sempre inserida nas práticas educativas, sejam elas nas fases iniciais
ou finais do processo educacional.
Uso do lúdico auxilia no desenvolvimento da leitura porque o aluno se sente motivado
em participar das brincadeiras, eles também
desejam participar, pois o vencer é motivo de
orgulho e prazer, então todos desejam participar para ser um vencedor.

Sendo assim, a ludicidade impulsiona o
desenvolvimento da criança a cada momento
e favorece um trabalho essencial. A leitura
de textos mais extensos como jornais, revistas e principalmente livros é altamente recomendável para alunos de nível intermediário
e avançado, pois desenvolve vocabulário e
familiaridade com as características estruturais da gramática do idioma.
Principal apresentar os resultados de
um trabalho de intervenção nas práticas de
ensino de leitura de língua inglesa, partindo da
importância cognitiva/cultural e política que a
língua tem na formação do indivíduo, que se
quer autônomo, situado historicamente.
Na leitura, como processo de atribuição
de sentidos, dentro de uma perspectiva crítica
pela qual os confrontos acontecem e as atitudes diante do mundo se constroem.

O JOGO NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Atualmente, o tema jogo, como um
agente facilitador da aprendizagem de Língua
Inglesa, é bem mais desenvolvido por teóricos e pedagogos do que há algum tempo,
até mesmo pela preocupação cada vez maior
em estar aliando o ensino a metodologias que
garantam eficazes resultados na educação,
e por se tratar de algo, dinâmico, exigindo
certo cuidado e saber no seu planejamento
e execução (KISHIMOTO, 2005).
O enriquecimento de práticas docentes
de Língua Estrangeira, no ensino, desenvolve
no aluno a capacidade de ler, escrever, interpretar, tendo em vista implicações gramaticais e ortográficas. Às vezes as aulas de Língua Estrangeira são retiradas para dar lugar
a outras disciplinas, e fica a lacuna para que
o educador possa desenvolver as quatro habilidades na aprendizagem que são: ler, ouvir,
falar e escrever (KISHIMOTO, 2005).
A prática de determinados aspectos da
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língua estrangeira, a competição inerente aos
jogos regrados . . . .reocupação com o resultado final, ganhar ou perder, estão presentes
com a mesma intensidade tanto no cotidiano
quanto na sala de aula. O aprendizado de
Língua Inglesa, quando trabalhados de maneira diferenciada, e recebendo todo o material necessário para realização das atividades
(KISHIMOTO, 2005).
Os jogos aplicados em sala de aula
são um recurso usado dentro das escolas
com o intuito de introduzir novas ideias que
vão desde a cooperação entre os pares até
o desenvolvimento de um ambiente de baixo
estresse. Isso colaborou para que a audição
e compreensão da língua inglesa ocorressem
com mais facilidade.
A língua estrangeira, que engajado em
desempenhar seu ofício, da melhor maneira
possível, ensina num processo de interação
com o aluno, fim de proporcionar momentos
de interação entre o aluno e indivíduos mais
motivados as atividades lúdicas podem ser
utilizadas para facilitar a interação entre os
mesmos e propiciar uma atmosfera de descontração e estímulo para a produção de estruturas linguísticas nesse idioma estrangeiro,
É a ação que a criança desempenha ao
concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que
. . . .údico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e não se confundem
com o jogo (KISHIMOTO, 2005. p. 21).

O jogo nas aulas de inglês proporciona
mais aptos a participar de atividades que lhes
forneçam estímulos, motivação e razão para
a comunicação dentro da língua inglesa, uso
jogos pedagogicamente significativos e sobre as evidências da prática da sala de aula
revelando diferentes tipos de aprendizagem,
pode-se concluir pelos dados analisados que
os jogos despertaram interesse e envolvimento dos alunos (KISHIMOTO, 2005).

Quando suas atividades são centradas
no significado com tarefas que fazem os participantes refletir e buscar estratégias para
solucionar e vencer, as oportunidades de adquirir a língua aumentam.

O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE
ENSINO
O conceito prática de ensino precisa ser
revisto, pois uma classe não pode ser um espaço enfadonho e desestimulador, o cotidiano escolar deve ser compreendido por uma
ação dinâmica, proporciona, torna-se mais
atrativa para o aluno, desenvolve mais o seu
interesse na busca do saber, pois consegue
promover a construção do conhecimento de
uma maneira rica, estimulante e, sobretudo
criativa (SANTOS, 2011).
Com seriedade, nós, educadores, devemos brincar com as crianças postas sob
nossa responsabilidade enquanto aprendem,
trabalhando com elas todas as imagináveis
práticas pedagógicas que as estimule ao
aprendizado, à aquisição de conhecimento
e ao desenvolvimento intelectual fazendo,
do lúdico, produtivo e organizado, um bom
meio de despertar a curiosidade e, com ela, a
vontade de aprender a transformação na sala
de aula, pois a educação deve proporcionar
conquistas ao indivíduo por meio de suas próprias características vivenciadas em cada etapa de seu desenvolvimento (SANTOS, 2011).
Para Vygotsky (1989), As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no
brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade. Já Piaget (1998) diz que a atividade lúdica
. . . .erço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável
à prática educativa.
O uso do lúdico como estratégia para
o ensino tem se mostrado de grande importância, pois melhora de forma significativa a
aprendizagem gerada uma grande facilida31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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de na aprendizagem do aluno possibilitando
uma maior absorção de conhecimento além
de tornar as aulas prazerosas e participativas.
Reconhecer a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil e incentivar a utilização de jogos e brincadeiras como
recursos pedagógicos nas práticas de ensino
para crianças em idade pré-escolar nível II é
importante para o processo ensino- aprendizagem. Segundo SANTOS (2011, p. 23),
A escola ludicamente inspirada não é
aquela que realiza todas as atividades
com jogos, mas aquela em que as características lúdicas influenciam o modo
de ser do educador e interferem na organização do ambiente, na seleção das
atividades e na visão que se tem de criança, jovens, adultos e idoso, enfim, do ser
humano (SANTOS, 2011, p. 23).

Neste sentido, compreender que a ludicidade é um recurso que possibilita à criança o desenvolvimento amplo da imaginação,
e que é, portanto, mais que uma alternativa
metodológica eficiente, por oferecer ao aprendiz a oportunidade de criar, pensar e desenvolver significativamente suas capacidades
humanas. “Brincando, ela explora o mundo,
constrói o seu saber, aprende a respeitar o
outro, desenvolve o sentido de grupo, ativa a
imaginação e se auto realiza, além de colocar
pra fora as suas emoções, personalidade e
conflitos” (TELES,1997, p.14).
As atividades lúdicas são, sem sombra
de dúvidas, uma grande aliada do fazer pedagógico, mas para que tal recurso cumpra o
seu papel de agente transformador do espaço
educativo é necessário mudança de postura
por parte dos docentes, uma vez que os jogos
e brincadeiras não podem ficar reservados
apenas para os horários menos nobres como
os intervalos entre uma atividade e outra ou
até mesmo para o recreio, mas sim serem
incorporados nas atividades diárias de sala
de aula por meio de uma renovada ação metodológica, assumindo assim seu importante

papel no centro difusor do conhecimento (TELES,1997).

JOGOS E BRINCADEIRAS COMO
RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA A
EDUCAÇÃO
Ao se tentar entender o jogo . . . .ducação, é possível que alguém se deixe levar por
um pensamento errôneo, chegando até a pensar que o jogo . . . .ducação caminham lado a
lado, porém sem que o jogo seja usado com
fins pedagógicos. Até o final do século XIX, algumas pessoas pensavam que seriedade e educação estavam num mesmo domínio, enquanto
que o jogo distinguia-se dos dois, por não estar
no mesmo ambiente (BRASIL, 1998).
A partir do pensamento romântico foi
possível associar jogo e educação e também
descobrir no jogo, valores educativos, que o
transforma em atividade séria. A brincadeira
para a criança não representa o mesmo que
o jogo . . . .ivertimento para o adulto, recreação, ocupação do tempo livre, afastamento
da realidade. Brincar não é ficar sem fazer
nada, é necessário estar atento a esse caráter
sério do ato de brincar, pois, esse . . . .rabalho
da criança, . . . .tividade através da qual ela
se desenvolve, portanto, devemos valorizar o
brincar da criança e com a criança, assim
estaremos construindo um futuro melhor e
perpetuando a fraternidade entre as pessoas
(BRASIL, 1998).
O brinquedo como suporte da brincadeira tem papel estimulante para a criança no
momento da ação lúdica, permitindo a exploração do sua potencial criativa fonte de descoberta de valor incalculável, pois, enquanto
brinca, vivencia o lúdico de forma significante
produzindo no cérebro uma atividade intensa
marcada pelo prazer que, por sua vez, desenvolve o senso de companheirismo, afirma
à personalidade, proporcionando à criança a
descoberta do seu próprio levando as despertas ideias e criatividades, com o brincar,
interagir e criar através do faz de conta explo31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ra os limites e aventuras que a levam para o
encontro do seu próprio eu (BRASIL, 1998).
Os pressupostos teóricos fundamentados deste artigo tratam da concepção de jogo
e brincadeira enquanto elementos fundamentais para o crescimento da criança. O jogo pedagógico é uma forma de a criança vivenciar
experiências, criar situações para dominar a
realidade e experimentá-la. O jogo, como promotor do desenvolvimento, passa a ser considerado como importante aliado nas práticas
escolares, já que colocar o aluno diante de
situações de jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais
a serem veiculados na escola.
Acreditamos que brincar aprende, se
socializa, assimila regras, integra-se ao grupo, aprende a dividir, a competir, a cumprir
regras. Sabendo disso, a escola pode valer-se
do uso de materiais concretos e de jogos e
brincadeiras para facilitar a aprendizagem e
tornar as aulas mais agradáveis e eficazes.
Os jogos e brincadeiras são um excelente recurso pedagógico em que o professor deve utilizá-los na sala de aula, esses recursos devem ser usados não apenas como
diversão, mas também como meio para a
construção de conhecimentos em situações
formais de aprendizagem. Ainda em relação
ao jogo e aprendizagem Kishimoto (2011,
p.41) afirma que:
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas
a estimular certos tipos de aprendizagem,
surge a dimensão educativa. 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 (KISHIMOTO, 2011, p.41).

Nesse sentido, os jogos são utilizados
como um dos instrumentos pedagógicos
para ensinar conteúdos na educação, mas
para que isso aconteça é necessária uma intencionalidade educativa, o qual implica do

professor um planejamento, visando alcançar
objetivos. Quando jogamos estamos praticando, direta e profundamente, um exercício de
coexistência e de reconexão com a essência
da vida. A importância da brincadeira na vida
da criança fica explícita nas palavras da Teixeira (2010, p.49) quando afirmar que:
Por meio da brincadeira, a criança aprende a seguir regras, experimentar formas
de comportamento e se socializar, descobrindo o mundo ao seu redor. Brincando
com outras crianças, encontra seus pares e interage socialmente, descobrindo,
dessa forma, que não . . . .nico sujeito da
ação, e que, para alcançar seus próprios
objetivos, precisa considerar o fato de
que outros também têm objetivos próprios
(TEIXEIRA, 2010, p.49)

Percebemos na ideia da autora algumas
das contribuições que a brincadeira pode oferecer às crianças para o seu desenvolvimento
e aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em meio à produção do conhecimento
científico encontramos o binômio técnico e
método, sendo o primeiro as formas com que
o pesquisador levanta os dados necessários
à elaboração do saber, ao passo que o segundo é uma via pela qual se condiciona as
técnicas de pesquisas abordadas.
Quanto aos procedimentos metodológicos, foram utilizados como métodos de
abordagem o Hipotético-dedutivo . . . .ialético.
Segundo Ferreira (1998, p.96) “o método hipotético-dedutivo “desencadeia-se a partir da
percepção de uma lacuna nos conhecimentos científicos produzidos em uma determinada área até aquele momento, em função da
qual se formula novas hipóteses”. Em seguida, através do processo de inferência dedutiva, testa-se as hipóteses”.
A hipótese em nosso trabalho encontra-se na influência da leitura feita pelos alunos,
leitura esta que muitos docentes não veem
como adequada, porém interfere diretamente
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na produção de texto dos discentes, como
será visto nas redações cuja temática era a
atualização dos clássicos contos de fada.
O nome dialético vem do grego, dialektos, que significa debate, este método por
meio da discussão contraria todo e qualquer
conhecimento rígido. Segundo Oliveira (1997,
p. 67) o método dialético é:
um processo de comunicação que prende muito a atenção das pessoas em virtude da habilidade dos protagonistas. O
repente utilizado pelos poetas de literatura
de cordel do Nordeste e pelos repentistas
no interior de São Paulo, por ocasião da
Festa do Divino, se assemelha na forma
e na generosidade à dialética, embora
os repentistas utilizem uma viola para
apresentar os seus trabalhos, coisa que
não acontecia com os gregos (OLIVEIRA,
1997, p. 67).

Desse modo, ao longo do trabalho realizado, tais métodos foram utilizados a fim de
produzir de forma eficaz a monografia proposta. As técnicas de pesquisa abordadas neste
trabalho foram à pesquisa bibliográfica, a qual
partindo de fontes secundárias, como livros,
revistas entre outros, pôde-se ampliar a coleta de dados promovendo um melhor e mais
amplo enfoque acerca da temática estudada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adesão ao lúdico como metodologia do ensino da Língua Inglesa colabora para que
o processo de ensino e de aprendizagem construa uma práxis emancipadora, que é capaz
de fazer com que os alunos integrem-se e tornem-se, eles próprios, instrumentos na aquisição deste conhecimento, revelando que tal estratégia estimula e constrói as especificidades
inerentes a esta aprendizagem (TEIXEIRA, 1995).
É de grande importância a intervenção do professor no processo de ensino aprendizagem, sendo indispensável para o desenvolvimento e construção de conhecimento da criança.
Pois o lúdico traz à aprendizagem do aluno, seu saber. O estudo nos possibilitou a constatação entre a ludicidade influenciam de forma essencial, pois essas atividades proporcionam
uma aprendizagem significativa na educação e junto com as brincadeiras e jogos são fortes
instrumentos como estratégia.
Sabemos que brincar é uma atividade natural da criança, dessa maneira, o educador
deve aliar a atividade de brincar com as atividades de ensino, pois aprender para as crianças através desses instrumentos pedagógicos se torna uma aprendizagem mais envolvente,
estimuladora e significativa.
A partir das análises da pesquisa, ficou evidente a importância do uso da ludicidade no
processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, sendo reconhecido com um excelente
recurso didático e como um elemento facilitador desse processo na ação do educador em
sala de aula, tornando assim a aprendizagem em algo prazerosa e envolvente.
Diante dos fatos aqui citados, podemos observar e analisar que os jogos e as brincadeiras têm um fundamento no desenvolvimento integral da criança, sendo considerado um
mediador entre o professor-aluno-conhecimento de uma forma adequada e metodologicamente pedagógica.
Esse tipo de brincadeira é enfatizado nas aulas de línguas estrangeiras modernas. Não
devemos deixar os alunos absorverem o vocabulário e pedir-lhes que façam uma lista de
palavras. É muito importante a realização de atividades lúdicas que possibilitem aos alunos
absorver o vocabulário aprendido na aula de leitura, conforme observamos durante a execução deste projeto.
Partindo de tal pressuposto é que se entende que a atuação docente precisa ser crítica,
reflexiva e compromissada com um ideal de conhecimento humano. É necessária, portanto,
uma transformação na sala de aula, pois a educação deve proporcionar conquistas ao indivíduo por meio de suas próprias características vivenciadas em cada etapa de seu desenvolvimento.
Sem sombra de dúvidas, uma grande aliada do fazer pedagógico, mas para que tal recurso cumpra o seu papel de agente transformador do espaço educativo é necessário mudança
de postura por parte dos educadores, por meio de uma renovada ação metodológica utilizada nas atividades lúdicas como instrumento da prática pedagógica estimular o interesse dos
alunos nas aulas de língua inglesa, a fim de torná-las mais atrativas, divertidas, desafiadoras,
bem como evidenciar e relevância da ludicidade na aprendizagem de uma língua estrangeira
e na interação social.
Apresentar alternativas educativas ao ensino de Língua Inglesa implementando ativida31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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des lúdicas numa tentativa de sanar algumas das dificuldades existentes no processo ensino
aprendizagem, proporcionando por meio dessa ferramenta que é essencial no contexto educacional.
A implementação da proposta contribuiu para o aumento de conhecimento do aluno ao
mesmo tempo em que as atividades propostas e também atividades lúdicas desempenham
um papel importante na motivação dos alunos, e auxiliam de modo positivo no sucesso da
aprendizagem da língua inglesa.
O professor tem papel primordial na construção do conhecimento, pois ele . . . .uporte
para propiciar o desenvolvimento da subjetividade . . . .onstrução do conhecimento. Através
do jogo, proporcionamos, aos nossos educandos, o acesso a novas experiências, novas relações e novos valores, assim como a interação em sala de aula.
Ao professor de língua inglesa cabe a tarefa de integrar com essa nova prática, a importância do idioma para o aluno na sociedade em que vive e no mundo, considerando que
este está presente nos mais diversos setores da sociedade.
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A INFLUÊNCIA DA ARTE NO PROCESSO PEDAGÓGICO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a artes na Educação Infantil e do
currículo de artes tendo como base fundamentos teóricos e históricos do materialismo dialético,
podemos perceber que os estudos revelaram as dificuldades em se trabalhar com arte dentro
das escolas por falta de materiais e às vezes por falta de uma formação adequada, além de não
compreender as especificidades de cada aluno e do conhecimento artístico que ele carrega,
muito há que ser trabalhado, planejado e, é necessário que haja um acompanhamento e diversas
avaliações sistemáticas, promovendo assim as mudanças de concepções e ações tanto das
escolas quanto das faculdades que não formam professores de artes da forma que deveria e das
formações continuadas dentro de cada escola.
Palavras-chave: Arte; Educação; Linguagem; Percepção.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho com artes deve esclarecer a relação entre o estudo de Arte . . . .ua
prática, esse trabalho tem como objetivo descrever sobre o que consta sobre
esse tema dentro do currículo escolar e como geralmente acontece dentro das
unidades escolares, especialmente da rede pública de ensino.
A arte trabalha com a reprodução emocional da vivência das pessoas de uma região
num certo período, como era o seu desenvolvimento em relação aos materiais e técnicas
utilizadas, sendo uma fonte rica de registros de diferentes sentimentos, da história e seus
acontecimentos, de uma sociedade. É uma forma de registrar a história, carregado de emoção
e técnica (BRASIL, 1998).
Esse trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação de professores de artes, tendo
como referência a proposta de inserção dos acadêmicos nos espaços profissionais do campo
artístico, num currículo integrado, não só pensando nas Artes Visuais como nas outras vertentes: Música e Teatro que na maioria das vezes nem são trabalhadas pois as Artes Visuais
são mais fáceis ou o educador tem mais facilidade em transmitir.
Cada sociedade fez reproduções de suas realidades, utilizando o que tinham em mãos
e usando uma diferente linguagem visual, como material expressivo. As artes em vários
momentos da história foram utilizadas para contar um fato ocorrido, mas geralmente pelos
homens que tinham poder na época, pois eram eles que pagavam para determinado artista
representar algum fato, e queriam parecer vitoriosos.
A arte durante os anos passou por diferentes transformações e diversos conceitos foram sendo aprimorados ou destruídos, para dar lugar a novos conceitos.As manifestações
artísticas modernas vêm construindo sua história ao longo dos anos, associando sempre a
fatos políticos, polêmicos, sociais, culturais e econômicos de cada período que transcorreu,
mudando conforme o estilo da sociedade.
Sabemos que as expressões artísticas nasceram de forma oral, passando para as paredes de cavernas, com materiais que os homens tinham nas mãos, como carvão sangue e
terra e depois era contada de geração em geração, de tribo em tribo.
O surgimento da arte vem desde os primórdios, quando os homens ainda não tinham
inventado a escrita e viviam em pequenos agrupamentos e eram nômades, e estavam aprendendo sobre a natureza e como sobreviver, desenvolvendo algumas explicações para as
mudanças climáticas, e com isso surgiu a religião . . . .rença em algo mais poderoso que os
homens.
Dentro da licenciatura em Artes temos aulas de música, teatro, pintura, escultura, fotografia, entre outras matérias. Mas nem todos os estudantes de Artes possuem aptidão para
ensinar música, teatro, cada indivíduo tem uma aptidão, por isso há licenciaturas voltadas
para cada vertente: Artes Visuais, Música e Teatro, todas elas englobam a Arte, mas nem
todos os estudantes saem sabendo o suficiente para dar uma boa aula que engloba música,
teatro e artes visuais.Nas escolas é necessário que se reflita sobre o currículo de Artes, talvez
dividindo as vertentes em ciclos ou semestres, dentro dos anos na qual a matéria deve ser
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trabalhada, sendo necessário que houvesse projetos específicos em diferentes momentos e
espaços (BRASIL, 1998).
O objetivo deste trabalho é descrever um pouco sobre como a história da arte e como
ela se faz importante dentro do universo escolar como um todo, desde as escolas infantis
até o ensino médio, a arte é uma fonte riquíssima no aspecto cultural, social e histórico da
humanidade. E como objetivo específico, mostrar a importância da arte para as crianças, pois
elas criam arte brincando, e tanto a brincadeira como a arte desenvolve diversos aspectos
nas crianças.
Esta pesquisa se justifica pela importância que a arte tem nas nossas vidas, pois desde um pacote de bolacha tem alguma arte, até mesmo obras de museu, tudo é pensado de
forma criativa, artística, tentando fazer com que determinado produto seja perfeito na foto,
precisamos trabalhar mais arte dentro das escolas, mostrando o quanto éramos enganados
nas pinturas de fatos que ocorreram a muito tempo e descrever corretamente a história.
Infelizmente a arte ainda é tratada como matéria curricular, mas que não tem tanta importância como Português, Matemática e algumas outras, é tratada como uma distração para as
crianças e não tendo a importância correta. As famílias geralmente desconsideram a aula de
arte dentro da escola, por não se tratar de nada que fará com que a criança ganhe dinheiro,
é mais importante que saiba ler, escrever e fazer contas.
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OS BENEFÍCIOS DO TRABALHO COM
ARTES
O trabalho com artes acaba por oportunizar diversas vivências em autoestima e
diferentes aprendizagens, por meio de vários
procedimentos, inúmeras atividades que podemos trabalhar com nossas crianças, jogos
lúdicos e brincadeiras coletivas (ALBINATI,
2008).
Conseguimos coletar muitas atividades
só observando as crianças quando brincam,
e com isso elas aprendem a utilizar diversos
materiais, sendo capaz de resolver diversos
problemas, utilizando a criatividade e abstraindo; sendo capaz também de expressar seus
sentimentos, e suas opiniões, além de fazer
inúmeras perguntas complexas para conseguir e aprender as opções disponíveis na resolução de algum problema que surgiu no
seu brincar (ALBINATI, 2008).
As crianças conseguem escolher por
conta própria as atividades que querem brincar e que consigam envolver mais crianças,
pois são sociáveis, sem preconceitos, especialmente na educação infantil. As crianças
falam com clareza orações complexas e compostas, e com 5 anos já apresentam um bom
vocabulário, isso se ela foi estimulada desde
pequena. As crianças aprendem bem a esperar sua vez, conseguem transmitir recados e
conseguem desenvolver uma boa conversa
com pessoas ou mesmo em grupo, quando
bem orientadas conseguem até descrever o
significado de algumas palavras em sensações (ALBINATI, 2008).
As aulas de arte tem objetivos conceituais que desenvolvem as capacidades para trabalhar com artes visuais na educação infantil;
reconhecendo a importância de apresentar
obras de artistas importantes, propondo às
crianças uma releitura de determinada obra;
fazendo com que adquiram conhecimentos
que proporcionem diversas experimentações

em desenho, pintura, escultura, recorte e colagem, pois a releitura não necessariamente
precisa utilizar o mesmo material que a obra
foi feita, fazendo com que seja uma experiência muito rica em detalhes e sensações para
as crianças (ALBINATI, 2008).
O resultado final geralmente não importa, o que mais importa são os procedimentos
que as crianças elaboram: como organizam
seus materiais, sendo necessário proporcionar uma diversidade de experimentações; demonstrando sempre interesse no que estão
fazendo, ampliando seus conhecimentos. As
atividades de trabalhar o conceito de releitura
de uma obra artística, no geral, pretendem
ampliar os entendimentos a partir de materiais diversos.
Nas aulas de artes esperamos que as
crianças aprendam que estão contribuindo
para o desenvolvimento da sua imaginação,
atenção, criatividade, concentração, expressão artística, percepção visual, noção espacial, além de apreciar e expor os resultados
dos seus trabalhos, valorizando com isso também o resultado, o que na verdade . . . .ais importante para as crianças (BARBOSA, 2003).
As crianças passam a identificar alguns
conceitos e situações que estão ao seu redor
e parcialmente, como coisas e objetos funcionam, entendendo a hora . . . .onceito social
de tempo e espaço. Na educação infantil a
criança apresenta a motricidade grossa e fina
já bem controlada, conseguindo andar de bicicleta, nadar, pular corda, entre tantas outras
coisas que crianças gostam de fazer e outras
que precisam saber fazer para se tornarem
mais independentes como tirar e colocar a
sua roupa, amarrar o tênis e especialmente
se limpar (BARBOSA, 2003).
Quando trabalhamos com crianças na
educação infantil percebemos que as crianças podem entender de formas mais diversificadas alguns sentimentos e trabalhar com
eles de forma independente, sendo capazes
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de se acalmarem sozinhas, quando ninguém
fica perto, conseguem resolver alguns pequenos conflitos, antes de ir falar com algum
adulto (BARBOSA, 2003).
Desde pequenas podemos perceber a
curiosidade das crianças que é natural delas,
diante de tudo que acontece em sua volta,
tudo é perguntado, tudo é bem observado, a
fase dos “porquês” é bem complicada para
nós adultos, pois às vezes nem sabemos o
que responder na hora, . . . .elhor é falar que
vai aprender antes de responder tal pergunta,
e geralmente a criança esquece depois, pois
são inúmeras por hora, e um dos ideais mais
presentes dentro do currículo . . . .mportância
de darmos escuta para as crianças. Algumas
perguntas nos deixam em situações complicadas, pois geralmente não são assuntos
pertinentes à idade das crianças, que ouviram um recorte de alguma situação e vem
perguntar para o professor, pois sabe que a
família pode não gostar e acabar deixando
ela de castigo (BARBOSA, 2003).
Dentro da educação infantil o que mais
deve ser trabalhado são os aspectos de sua
inteligência, para continuar se desenvolvendo de forma plena a sua criatividade e seu
senso crítico, nada mais importante do que
fazer com que as crianças pensem o que é
bom para elas, o que é bom para os demais,
sem prejudicar ninguém . . . .ais importante
de tudo, que a criança consiga abstrair e se
colocar no papel do outro, percebendo o que
é ruim para o outro é ruim para ela também,
então não pode fazer para o outro o que você
não gostaria que fizesse com você. As crianças quando entendem suas emoções à medida que vão crescendo e se desenvolvendo,
são capazes de controlar seus impulsos e expressá-las diante de determinadas situações
(BARBOSA, 2003).

O ENSINO DE ARTES NA PRÁTICA
Dentro dos Parâmetros Curriculares
Nacionais em Arte, faz referência a todas as

linguagens artísticas (dança, artes visuais,
música e teatro), pois a polivalência das linguagens deve ter presença fundamental no
currículo escolar. Devemos estar atentos a
normalização que se faz, pois a escola que
acaba decidindo qual a modalidade artística
que pretende trabalhar e geralmente é escolhido as Artes Visuais (BRASIL, 2003).
Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte mostra as múltiplas linguagens
no currículo . . . .imensão de produzir, apreciar
e contextualizar a arte como uma experiência educativa e estética, que trabalha muito
o cognitivo dos educandos (BRASIL, 2003).
O problema para o desenvolvimento
das múltiplas linguagens que a Arte oferece
dentro de uma sala de aula normal é que
as escolas não possuem uma estrutura para
a atuação da prática do teatro, numa forma
efetiva em função de falhas na estrutura e
nos desdobramentos em outras questões,
que são conjunturais que estão estabelecidos pela grade curricular, que destina poucas aulas de Artes na semana, a carência de
material; falta de professores com a formação
adequada; a desvalorização da área em relação às outras disciplinas do currículo, pois
Artes não reprova, só pensa numa hora em
que o aluno está “pendurado” em outras disciplinas (BRASIL, 2003).
Tais problemas agravam quando somados a outros da educação como um todo,
pelos baixos salários da categoria educacional, a falta de tempo para a preparação do
professor . . . .reparo didático das aulas, a
insuficiência e má qualidade do material disponível nas escolas, o espaço que precisa
estar pronto para a próxima aula, e assim vai.
Dentro das Leis de Diretrizes e Bases
(LDB 9394/96) que estabelecem orientações
para a educação nacional e relacionam-se diretamente com o Ensino das Artes ao afirmarem os princípios de que: “A educação deve
ter abrangência de processos formativos pe31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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las manifestações culturais; que é um fim da
educação “a liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,
a arte . . . .aber” (BRASIL, 1996).
As críticas pelo ponto de vista de todas
as linguagens artísticas, acaba se tornando
uma realidade. Podemos pontuar uma falha
que reflete na distância entre a teoria descrita
. . . .rática na linguagem específica do Teatro.
A arte do Teatro para as séries iniciais acabam
sendo de um caráter vago com o argumento
que poderiam ser aplicados a qualquer área
do conhecimento, vemos que há uma falta de
orientação didática específica, especialmente
nas séries iniciais (BRASIL, 1996).
O Teatro acaba tendo uma abordagem
meio superficial da opção epistemológica
que fundamenta a importância dele dentro
das etapas do desenvolvimento das crianças. Acabam empregando algumas terminologias específicas de forma errônea, como o
Jogo. Temos poucos livros que tratam sobre
o ensino de Teatro, e uma pouca instrução
nos apontamentos dos eixos norteadores. O
ensino de Teatro tem conteúdos bem formulados, mas as características são genéricas
ou totalizadoras,
Isso reflete nossa preocupação quanto ao
risco de o ensino se tornar muito teórico,
situando-se, a maior parte do tempo, no
plano discursivo, recaindo na didática tradicional, em um aprendizado baseado na
memorização, na prática apenas decorativa das possibilidades de um ato verdadeiramente criador (PEREGRINO, 2008,
p.105).

Os PCNs foram feitos e difundidos antes da elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os Ensinos Fundamental e Médio, no qual necessitam delimitar a
formulação de tais parâmetros. A produção
dos Parâmetros não teve conhecimento, nem
ajuda dos professores, seus encaminhamentos foram muito questionados, pois sugeriam
que o planejamento curricular fosse com te-

mas e projetos de modo que os conteúdos
seriam deixados para um segundo momento.
Acabou tendo uma falta na clareza na
sua fundamentação teórica para subsidiar o
trabalho do educador, causando esvaziamento desses conteúdos. Mesmo assim os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte, foi um
enorme avanço para os Educadores de Arte,
que precisam fortalecer e dar sequência a
essas conquistas, pois essa é uma história de
muitas lutas e que ainda precisa ser trabalhada (BRASIL, 1998).
Tudo precisa ser bastante difundido,
discutido e pensado em algumas resoluções
que sejam práticas acerca dos rumos desses
documentos que desenvolvam de uma forma mais atenta à Música e ao Teatro dentro
das escolas, como uma prática pedagógica,
ações que fortaleçam a área do conhecimento e para que efetivem as contribuições cognitivas, sociais e psicológicas que podem vir
a oferecer para a educação do nosso país
(BRASIL, 1998).

O PLANEJAMENTO DAS AULAS DE
ARTE
Planejar e refletir sobre o papel da arte
como uma prática humana, na construção
histórica, da forma que vivemos e pensamos,
precisaram estabelecer diferentes procedimentos e estratégias para a organização das
aulas de artes, buscando os conhecimentos
necessários, pegando como referências alguns aspectos. Interpretando, criando estratégias e procedimentos na elaboração do planejamento de suas aulas (ALBINATI, 2008).
Uma boa escola não deve ignorar as
funções vitais que as artes desempenham
dentro da nossa sociedade, pois possibilitam
o autoconhecimento; a construção do pensamento crítico e da consciência; . . . .esenvolvimento da expressão e criação. Fazendo
com que conheçamos mais sobre nosso povo
e sobre a nossa própria história, suas ideias
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e concepções de mundo (ALBINATI, 2008).
Quando planejamos um cronograma
de conteúdos precisamos levar em conta os
documentos oficiais que direcionam o Ensino
do Brasil; a série para que estamos lecionando; o conteúdo que deve ser trabalhado; a
finalidade . . . .bjetivo desse conteúdo; que
estratégias devem ser utilizadas; que recursos
temos à disposição e do que é necessário
para o desenvolvimento dos saberes em artes; número de aulas disponíveis, para dividir
o conteúdo de forma satisfatória; que forma
usar para avaliar os alunos; de que fontes
serão tiradas o conteúdo (ALBINATI, 2008).
Ao trabalharmos com os códigos expressivos das linguagens artísticas, devemos
usar uma maneira simples, de acordo com a
faixa etária dos nossos alunos e suas experiências anteriores, adquiridas dentro e fora da
escola, para que possam se apropriar adequadamente destes códigos, como aprenderão durante o ano letivo (ALBINATI, 2008).
As artes apresentam várias linguagens
artístico-culturais em suas especificidades, favorecendo a articulação do velho em novo, o
processo de apropriação quanto os de produção devem ser entendidos como interligados
e intimamente entrelaçados às possibilidades
de autoria dos sujeitos em seu fazer e pensar,
e de autonomia nas associações expressões
(ALBINATI, 2008).

A INFLUÊNCIA DA ARTE NO PROCESSO
PEDAGÓGICO
Por muitos anos, a prática pedagógica
foi fundamentada em exercícios repetitivos,
pensando que essa prática faria com que
as crianças aprendessem a leitura e escrita,
atualmente sabemos que essa maneira de
transmitir conhecimento não . . . .elhor forma
(COLL, 2010).
Atualmente os professores não são
os transmissores do conhecimento para os
alunos, e passaram a ser os mediadores da

busca pela aprendizagem, pois o aluno não
é mais um receptor passivo. Assim, a escola
precisa adequar-se às necessidades da sociedade e da comunidade que esteja inserida,
é necessário posicionar-se com maior dinamismo, estando mais aberta ao diálogo com
as necessidades da sociedade e com outras
instituições (COLL, 2010).

IDEIAS CONSTRUÍDAS PELAS ARTES
Os professores precisam buscar por
práticas novas para inovar e incentivar a construção do conhecimento dos alunos, acabando com a ideia de aprendizagem mecânica,
e ou bancária como antigamente, na qual,
novas informações eram absorvidas de forma arbitrária, literal, não significativa (BRASIL,
2001).
A escola atualmente tem causado frustrações ao tolher o desejo de aprender, em
não desenvolver com sucesso competências
cognitivas, atitudinais, relacionais e comunicativas que a sociedade necessidade; sem
contar no cansaço e desânimo de muitos
professores que sentem a falta de apoio dos
dirigentes e governantes, além de não poder
contar com o auxílio das famílias de seus alunos (BRASIL, 2001).
O lúdico . . . .orma mais fácil de fazer
com que as crianças aprendam, melhorando
com isso a educação . . . .ndamento das aulas, provocando uma aprendizagem significativa, que acaba ocorrendo gradativamente e
inconsciente de maneira natural, transformando essas práticas em um aliado dos professores no desenvolvimento dos alunos (BRASIL,
2001).
Os professores devem buscar informações e estudos para aperfeiçoarem suas práticas, implantando novas técnicas e instrumentos para serem utilizados como um suporte
para a prática educativa, fazendo com que o
conteúdo seja transmitido de forma mais atrativa, passando a instigar a curiosidade dos
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alunos,
A educação em artes tem por prioridade
formar cidadãos críticos e construtivos,
capazes de resolver problemas, inventar,
construir e aprimorar os seus conhecimentos. Em função disso o lúdico está
engajado na prática pedagógica para
contribuir na qualidade do aprendizado
e possibilitando ao professor a organização de aulas mais dinâmicas, no qual os
alunos interajam, despertando o interesse nas aulas, o aumento na vontade de
aprender e consequentemente o maior
rendimento no seu aprendizado. Esta é
uma ótima maneira de fazer com que os
alunos desenvolvam o seu senso crítico,
sejam pensadores, questionadores e não
sejam como máquinas repetidoras de informações (BRASIL, PCN, ARTES, 2001).

A educação deve ser na prática o que é
na teoria. Fonte de desenvolvimento humano,
cultural e econômico. Tanto a escola como o
professor têm um papel fundamental. Às escolas e aos professores os papéis fundamentais, as escolas sendo um local, com contexto
e um tempo educativo (BRASIL, 2001).

A ARTE PODE MUDAR
COMPORTAMENTOS
É importante que aconteça uma mudança nos padrões dos professores quanto
a sua conduta com relação aos seus alunos,
deixando de lado alguns métodos ultrapassados, devem passar a acreditar que o lúdico
é eficaz como sendo uma estratégia do desenvolvimento em sala de aula (TEBEROSKY,
1999).
Para mudar a escola e os alunos é preciso envolver a todos, mudar a cultura que se
vive na escola . . . .ultura que ela mesma propõe, com pequenas mudanças, vemos bons
resultados. Uma escola inovadora é aquela
que é capaz de fazer com que os alunos pensem a partir de si mesmo, uma escola reflexiva (TEBEROSKY, 1999).
Dentro da escola todos da comunidade

educativa têm um papel a ser desempenhado, porém os alunos passam por ela e os
professores ficam, na continuidade do seu trabalho, eles acompanham o desenvolvimento
da instituição, pelas responsabilidades que
assumem a função profissional do professor
envolvendo dimensões maiores que a pedagógica.
O papel do professor é de fazer o cruzamento das interações político-administrativo-curricular-pedagógicas. Professores bons
usam a memória como armazém de informações, cumprindo o conteúdo programático
das aulas, os professores fascinantes usam a
memória como suporte da criatividade, cumprindo também o conteúdo programático das
aulas, mas o seu principal objetivo é ensinar
os alunos a serem pensadores e não apenas reprodutores de conteúdo (TEBEROSKY,
1999).
Não basta apenas cumprir com o conteúdo programático das aulas, se o aluno
não compreende o que está estudando, ou
se está apenas repetindo e armazenando mecanicamente as informações que com certeza em curto prazo já estarão esquecidas.
O mais interessante é envolver o aluno no
conteúdo, utilizar ferramentas de suporte, ser
inovador, criativo. Não se aprende o que não
nos interessa que é significativo, importante,
pode-se aprender por obrigação, mas com
certeza muito logo alunos irão esquecer (TEBEROSKY, 1999).
A escola reflexiva é aquela capaz de
interrogar-se a si própria e transformar-se em
uma instituição autônoma e responsável, pensando no presente projetando-se para o futuro, resolvendo problemas atuais, idealizando
uma visão direcionada a uma educação cada
vez melhor e para o desenvolvimento da organização (TEBEROSKY, 1999).
Os professores devem oportunizar atividades para desenvolver as potencialidades
dos nossos alunos. Devemos aprender a
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adaptar o conteúdo das aulas, e transformá-lo
em algo mais atrativo, pois é por meio dessas inovações que conseguiremos conquistar
os alunos e proporcionar um aprendizado de
qualidade para eles. Dentro das escolas é
necessário tratar a ludicidade como um sinônimo de aprendizagem significativa e atrativa
no desenvolvimento das crianças. O jogo não
pode ser tratado somente como uma atividade apenas recreativa, mas deve ser tratada
como ferramenta importante no processo do
desenvolvimento dos alunos (TEBEROSKY,
1999).

A ARTE E AS DEMAIS DISCIPLINAS
Por meio de jogos e brincadeiras, podemos trabalhar muitos conteúdos, por meio
de contar, ouvir histórias, dramatização, jogo
com regras, desenho e muitas outras atividades, podemos construir meios prazerosos
de aprendizagem.Quando as crianças interagem com os objetos e com outras pessoas,
vão construindo relações e conhecimentos a
respeito do mundo em que vivem (LUDKE,
1986).
A escola, a família aos poucos devem
favorecer as ações de liberdade e autonomia
das crianças, uma socialização que se dará
com o tempo gradativamente, por meio dessas relações que irão estabelecer com os colegas de sala, com os professores e os demais funcionários da escola, e para que isso
aconteça da melhor maneira para a criança
ela deve se sentir livre, não sendo oprimida
nem em seus sentimentos e muito menos nas
suas vontades, especialmente nas fisiológicas
(LUDKE, 1986).
Além de um espaço físico, a escola
deve ser um contexto de trabalho para o aluno e para os professores. Para o aluno o trabalho . . . .prendizagem e para o professor, a
multiplicidade de suas funções, pois não há
aprendizagem sem esforço, o professor deve
ensinar o aluno a esforçar-se, a trabalhar, investir no estudo. Esforçar-se não significa sa-

crifício, desprazer, mas também não se pode
entregar tudo pronto, para não inibirmos o
desenvolvimento das potencialidades inerentes de cada um (LUDKE, 1986).
A escola deve trazer e mostrar diferenças e experiências individuais, tendo um espaço que respeite as relações com as crianças
e adultos. Os grupos de crianças devem se
envolver e brincar em situações imaginárias,
podendo assim exercer papéis diferentes aos
da realidade, brincando de faz de conta, e em
brincadeiras que submetem as crianças às
regras de comportamento e atitudes (LUDKE,
1986).
A escola precisa atuar, buscando o desenvolvimento da brincadeira, e geralmente
não é isso o que acontece, agindo negativamente, sendo necessário apontar para o papel do professor, tentando garantir o enriquecimento da brincadeira, como uma atividade
social da infância. O brincar deve ter um espaço importante dentro da educação, . . . .rofessor deve ser uma figura central, buscando
sempre que isso aconteça, criando espaços,
oferecendo materiais e compartilhando e trazendo brincadeiras para serem desenvolvidas
dentro da escola (LUDKE, 1986).
A escola é tempo de desenvolver e utilizar capacidades fundamentais para aprendizagem ao longo da vida, de memorização,
observação, comparação, raciocínio, comunicação, expressão e risco. É tempo de atividade e iniciativa. A escola prepara cidadãos
para a vida em sociedade, mas não pode se
excluir, pois a escola tem vida própria (LUDKE, 1986).
É preciso que dentro da escola todos
estejam com o pensamento que o lúdico, as
artes precisam ter reconhecimento, pois são
fatores importantes para o desenvolvimento
das crianças.
Dentro de sala de aula é importante termos um cantinho, ou um determinado horário,
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

526

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

para o uso de determinados materiais para
as brincadeiras, ou para o uso da criatividade
das crianças. Em toda sala de aula é preciso ter um canto com brinquedos, ou livros,
ou materiais para uso das crianças, estando
disponível e sendo apropriadas para a faixa
etária das crianças (LUDKE, 1986).

ALGUNS PROJETOS
MULTIDISCIPLINARES
Estes projetos vêm carregados de tantos significados, tantas habilidades, que a
prática das artes visuais, acaba por atrelá-lo
as outras áreas do conhecimento, com criatividade e representatividades; as artes visuais
constroem com outras aprendizagens, informações concretas, as formais e as informais
(PANOFSKY, 1989):
• Exploração de diferentes posturas
corporais, como sentar-se em diferentes inclinações, deitar-se em diferentes posições,
• Ficar ereto apoiado na planta dos
pés com e sem ajuda etc.
• Ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço por
meio da possibilidade constante de
arrastar-se, engatinhar,
• Rolar, andar, correr, saltar etc.
• Aperfeiçoamento dos gestos relacionados com a preensão, o encaixe, o
traçado no desenho, o lançamento
etc., por meio da experimentação e
utilização de suas habilidades manuais em diversas situações cotidianas
(PANOFSKY, 1989):
É interessante pesquisar diferentes danças tradicionais brasileiras, africanas e indígenas, qualquer que seja é de interesse das
crianças, é interessante informar a origem
e as histórias de cada dança selecionada e
quem sabe deixar com que ocorra uma escolha das próprias crianças, desenvolvendo

recursos expressivos e aprender cada passo,
sendo interessante a confecção das roupas
para tal apresentação; planejando e confeccionando cartazes para apreciação da escola
como um todo, e até mesmo convites desse
evento (PANOFSKY, 1989):
Pesquisar diferentes danças tradicionais brasileiras para selecionar aquela que
mais interessar às crianças; informar-se sobre
a origem e história da dança selecionada; desenvolver recursos expressivos e aprender os
passos para a dança; confeccionar as roupas
necessárias para a apresentação; planejar a
apresentação, confeccionando cartazes, convites etc. Nessa organização do tempo, que
os educandos acabam tendo contato, se disciplinando, sem que ninguém tenha que lhes
dar um cronograma, despontaram inúmeras
habilidades rotineiras que chamamos de atividades permanentes, estas são situações
didáticas que acontecem com regularidade
diária ou semanal, em suas rotinas (PANOFSKY, 1989).
Nas salas de aula, nos ateliês ou os ambientes de trabalho, sejam criativos artísticos
ou de aprendizagens múltiplas, os quais são
oferecidas diversas atividades simultâneas,
como desenhar, pintar, modelar e fazer construções e colagens, para que as crianças escolham o que querem fazer, é um exemplo de
atividade permanente, que deve ser praticado
sempre, para a expansão da criatividade e da
imaginação. Todas essas aulas, permeadas
de atividades, com espaços organizados, permitem um maior desenvolvimento da trajetória
individual de cada educando, na medida em
que estes podem fazer suas escolhas, pensar
por si mesmos. Sendo que, o tempo dedicado a cada produção e experimentar diversas
possibilidades, aconselha-se que se garanta
um tempo, na rotina, para que os educandos
possam desenhar sem a intervenção direta
do professor, frequentemente (PANOFSKY,
1989).
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As artes facilitam a compreensão do
conhecimento com o todo, se tornando interdisciplinar, atividades ligadas entre as
disciplinas escolares, formando alunos com
conhecimento amplo, global, da realidade. O
autor menciona que os temas transversais,
trazidos pelos PCN 's, contribuem para a interdisciplinaridade, utilizando projetos pedagógicos flexíveis à competência . . . .abilidade
do aluno, pois discuti-los possibilita ao aluno
compreender a ter análise crítica da realidade
(PANOFSKY, 1989).
É interessante que o professor que trabalhe artes, conheça um pouco sobre o conteúdo das demais disciplinas para tentar fazer
uma relação ajudando com isso os alunos a
entender outras matérias, pois dependendo
do momento histórico que está sendo trabalhado pode ser trabalhado as obras de arte
que foram feitas nesse período fazendo com
que ambas as aulas se completem, ou por
exemplo saber que livro a turma precisa ler, e
quem sabe mostrar um filme com relação ao
livro, ou quem sabe montar uma peça teatral,
ajudando aos alunos que não gostam de ler
a pelo menos entender o livro, quando assistirem a uma apresentação (PANOFSKY, 1989).
A disciplina de artes pode auxiliar o desenvolvimento das crianças em diferentes matérias, isso se houver dentro da escola uma
troca de experiências e de conteúdos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Crianças inseridas no processo de ensino-aprendizagem, desde a Educação Infantil
até a alfabetização, por meio do contato com a Arte e seus elementos, mostraram que este
tipo de comunicação, bem como a construção do conhecimento que conferiram às atividades, até então, desenvolvidas como a oralidade; a leitura . . . .scrita, que reciprocamente, se
entrelaçaram para que atingiremos o objetivo: leitura coletiva e subjetiva das imagens, suas
contribuições e com grandes interpretações de seus conteúdos.
Estes procedimentos provocaram uma grande revolução na maneira de entender o uso
da linguagem artística; as produções foram entendidas como verdadeira expressão de cultura, ou seja, observa-se o respeito . . . .iberdade às formas que as crianças se expressavam
para atingir a norma padrão a fim de se comunicar por meio de suas criações e reproduções
artísticas.
As intervenções que ocorrem, sem interromper o processo criativo da criança, acreditando-se no potencial artístico da mesma; caminhos de busca para ampliação do vocabulário
utilizado; incentivo à liberdade de expressão. Para que cada uma delas, dentro de suas possibilidades, construa uma visão subjetiva; limites indispensáveis ao desenvolvimento e apropriação, ao trabalhar no coletivo saberes necessários para construções maiores, que oportunizam
novos saberes, tão necessários para aquisição de novas funções e estruturas se fazem muita
diferença, pois acreditamos não basta apenas oferecer oportunidades, de aprendizagens ou
orientá-las nesse sentido, mas, em várias ocasiões.
Mostrar-lhes as interdições significativas de apoio mútuo . . . .olocação das crianças em
situações reais de escrita, a fim de que, a partir de certas confrontações, pudessem se situar de forma mais realista na aplicação efetiva das aprendizagens escolares em suas rotinas
diárias.
Precisamos ter consciência que o ensino da Arte está muito mais voltada para o social,
outra questão é sua importância para a vida dos seres humanos que vivem em sociedade, o
homem é um ser político que precisa viver em sociedade. A maior preocupação é dar uma
base e orientá-los, de maneira que consigam ensinar a alfabetizar esteticamente seus alunos,
com uma proposta pedagógica, na qual esteja de acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), mas é de livre escolha do professor o conteúdo . . . .etodologia que aplicará dentro de
sua aula . . . .orma com que avaliará seus educandos.
O professor de Artes precisa ter uma visão sobre o que rege sua matéria e ter consciência do seu papel dentro da aprendizagem de seus alunos e da sociedade como um todo,
pois o professor acaba tendo um papel político, podendo deixar que suas aulas tenham que
trabalhar só em datas comemorativas ou mostrar a história . . . .ue podemos transformar dentro
da sociedade em que vivemos, especialmente nas salas de aula do ensino médio.
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A DIDÁTICA FRENTE ÀS IMPOSIÇÕES TECNOLÓGICAS
RESUMO: Este artigo apresenta uma análise sobre a importância da disciplina didática aliada ao uso
das modernas mídias tecnológicas em prol dos processos de ensino e aprendizagem. O objetivo
deste é demonstrar a urgência em se repensar os modelos pedagógicos vigentes, uma vez que
os cursos de preparação de professores . . . .plicação de certas técnicas didáticas se tornaram
obsoletas frente à demanda de uma nova sociedade que se estrutura, sobretudo, direcionada por
imposições estabelecidas pela tecnologia. Pretende-se, através de uma perspectiva interdisciplinar,
entre técnicas didáticas e ferramentas tecnológicas de apoio educacional, ampliar a capacidade
de o aluno interagir, de forma crítica e ativa, com o meio social, contribuindo para que aprimore
seu conhecimento frente à realidade que o circunda.
Palavras-chave: Didática; Educação; Formação Docente; Prática de Ensino; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

C

om o massivo avanço da tecnologia à sociedade contemporânea, potencializado pelas
restrições de convívio social impetrado pela Covid19, as instituições de educação se
deparam com enormes e inéditos desafios em virtude das ferramentas tecnológicas
que influenciam sobremaneira o novo cenário mundial.
A riqueza de um país era, de modo geral, medida através de seus recursos naturais, hoje em
dia, a tecnologia nos transformou no que se convencionou chamar de sociedade da informação,
neste rol de mudanças significativas a área da educação não é exceção, por conseguinte, a formação
profissional docente também está sujeita à adaptação.
Diante da enorme influência da tecnologia na educação moderna, não só os professores,
mas todos os profissionais ligados à área educacional, inclusive os alunos, se deparam com novas ferramentas educativas e desafios instigantes frente às imposições deste modelo educacional
contemporâneo. Nos dias atuais, a educação é, sobretudo, baseada na análise de conteúdo móvel
disponível nas mídias tecnológicas, com ênfase na internet.
Especialmente após o avanço da pandemia, o acesso à informação é, de modo geral, facilitado, no entanto, sua durabilidade é efêmera, devido à grande velocidade que os recursos digitais
disponibilizam aos seus usuários. Na opinião de Masetto (2010, p.41):
A aula deixou de ser o espaço . . . .empo de o professor transmitir as informações aos alunos, e
uma nova demanda surgiu: como trabalhar com o aluno para que ele aprenda a buscar as novas
informações, a estar plugado com as várias fontes de informações, como obtê-las, organizá-las,
analisá-las, criticá-las, selecioná-las e integrá-las ao seu mundo intelectual? Numa palavra, como
aprender fazendo pesquisa? (MASETTO, 2010, p.41).

A constatação supracitada nos leva a compreender que não é mais possível conceber que um
professor seja apenas locutor de conteúdos, fornecendo respostas prontamente disponíveis na rede
mundial de computadores e, portanto, podem ser facilmente acessadas. O aluno contemporâneo
deve ser estimulado a analisar criticamente, interpretar e avaliar os conteúdos que lhe são entregues
através da prática da pesquisa (MASETTO, 2010).
Além do mais, a sociedade da informação está centrada essencialmente no valor do conhecimento em si, o conhecimento concreto e codificado: aquele que pode ser ensinado e transferido à
medida que precisa ser rearranjado diante das variadas situações que compõem o cotidiano. Trata-se
do conhecimento móvel, útil e adaptável aos propósitos de cada objetivo. Neste sentido, a didática
tem muito a oferecer às formas metodológicas de ensino e aprendizagem, visto que auxilia, de modo
prático e eficaz, na realização e desenvolvimento de estratégias pedagógicas, no que concerne à
seleção, escolha e modo de aplicação dos conteúdos educacionais, além de contribuir efetivamente
com a gestão da sala de aula (MASETTO, 2010).
No entanto, os cursos destinados à formação docente, não oferecem programas condizentes
com os impactos promovidos pela tecnologia moderna na sociedade. Diante deste cenário, este artigo pretende apontar problemas relacionados à implantação de técnicas didáticas contemporâneas
. . . .nclusão de ferramentas tecnológicas por parte dos professores à prática da mediação pedagógica. Além disso, observar-se-á a necessidade de repensar a Educação, especialmente por parte
dos educadores vigentes, com vistas a potencializar a promoção do educando a cidadão pensante,
crítico-reflexivo e comprometido com a sociedade, através da oferta de um ensino significativo e
condizente com seu cotidiano (MASETTO, 2010).
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A DIDÁTICA POR TEÓRICOS DO CAMPO
DA EDUCAÇÃO
A didática pode ser entendida como a
ciência ou área da pedagogia que estuda as
técnicas que objetivam organizar e promover
a aplicação prática do processo de ensino e
aprendizagem frente aos alunos.
No entanto, não se trata apenas de certo conjunto de regras pré-estabelecidas que
precisam ser seguidas porque visam favorecer certa aprendizagem sobre determinado
conteúdo, trata-se, na verdade, de estimular
a capacidade crítica-reflexiva do educando,
otimizando a internalização e reflexão autônoma sobre o objeto de estudo. “A didática
[...] investiga os fundamentos, as condições
e os modos de realização da instrução e do
ensino” (LIBÂNEO, 1994, p.25).
Mesmo diante de toda a imprevisibilidade que norteia o ambiente da sala de aula,
mediante a interação, até certo ponto imprevisível, dos envolvidos no processo educativo,
cabe à didática organizar e potencializar o
trabalho do professor, pois, ainda que este
detenha profundo conhecimento teórico-científico sobre sua área de atuação, isso não o
torna automaticamente competente a ministrá-la, é imprescindível que ele apreenda um
conhecimento didático significativo no intento
de facilitar, flexibilizar e diversificar os modos
de ensinagem e aprendizagem para operacionalizar seu conteúdo frente à realidade que
norteia educador e educandos (LIBÂNEO,
1994).
A didática passou por inúmeros processos de transformação mediante as concepções educacionais próprias de cada período
histórico ao qual se sujeitou. Ao pensá-la a
partir do século XVIII, até a contemporaneidade, constatar-se-á um vasto número de teorias que se modificam em virtude do contexto
socioeducacional de cada período. Segundo
Damis (1993, p.20):

Nos últimos tempos, à medida que o desenvolvimento tecnológico conseguiu alcançar níveis bastante avançados . . . .ivisão do trabalho se tornou cada vez mais
racional, a escola não pôde deixar de
cumprir sua função conservadora. Foi
assim desenvolvida uma tecnologia de
ensino que levou a extremos a eficiência,
a eficácia, a racionalização do processo
de ensino. . . . .idática, como síntese de
determinada forma de organizar a prática
pedagógica, voltou, cada vez mais, seu
objeto de estudo para aspectos técnicos,
para os meios de ensino. Assim, a Didática, se confirmando historicamente, com
um conteúdo que enfatiza a forma de se
organizar o ensino, se constituiu, nos Cursos de formação de professor, como a
disciplina que trata dos meios do processo, das técnicas de ensino (DAMIS, 1993,
p.20).

Por intermédio de análise temporal,
a respeito do desenvolvimento histórico da
didática, é possível compreender, até certo
ponto, as particularidades . . . .uncionamento
do processo de ensino e aprendizagem estabelecidos ao longo dos anos. Hoje em dia, a
didática privilegia o processo de ensinagem
que almeja estimular a interação e reflexão
sobre o objeto de estudo entre os partícipes
no ato de expansão cognitiva e construção do
conhecimento. Segundo Piletti (2004, p. 29):
[...] o eixo da questão pedagógica passa
pelo intelecto (ensino tradicional) para o
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conceitos cognitivos para
os métodos ou processos pedagógicos;
do professor para o aluno; do esforço
para o interesse; da disciplina para a
espontaneidade; para o diretivismo para
o não-diretivismo; da quantidade para a
qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração
experimental baseada principalmente nas
contribuições da Biologia e da Psicologia.
Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante
não é aprender, mas aprender a aprender
(PILETTI, 2004, p. 29).
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A didática funciona, especialmente no
âmbito pedagógico, desenvolvida em parâmetros que apreciam a realidade social contemporânea através da conscientização da
historicidade da realidade de outrora, ela é,
de fato, um instrumento norteador capaz de
conduzir o educador a um aproveitamento
mais consciente e consistente do conteúdo
pedagógico a ser trabalhado, em outras palavras, conduzem-no às formas mais eficientes
de ensinagem (PILETTI, 2004).
Convém mencionar que “a Didática [...]
estuda a técnica de ensino em todos os seus
aspectos práticos e operacionais” (Piletti,
2004, p.36). Além disso, caracteriza-se como
"A disciplina que centra sua preocupação na
prática do ensino, isto é, na identificação dos
problemas principais que atravessam este
campo e na oferta de interpretação e intervenção" (LUCARELLI, 1994, p.2).
Para tanto, há de se considerar as nuances do contrato didático: “um conjunto de
comportamentos (específicos) do professor
que são esperados pelos alunos e um conjunto de comportamentos do aluno que são
esperados pelo professor” (BROUSSEAU,
1996, p. 38).
É através da mediação do saber que o
professor administra os comportamentos em
sala de aula, tal mediação consiste em despertar, através de um rol de técnicas didáticas
aliadas a múltiplas estratégias pedagógicas,
o interesse dos alunos no que concerne a
assuntos que deverão ser trabalhados ao
longo do período letivo. Esse despertar do
interesse dos educandos . . . .bjetivo central
do professor, ao fazê-lo, ele convida o aluno
à intervenção participativa em sala de aula,
além de responder positivamente aos anseios
orientativos do contrato didático (BROUSSEAU, 1996).
Na prática, a atividade docente enfrenta
inúmeros desafios em virtude das diferentes
realidades de seu alunado, da multiplicidade

de olhares e modos de compreender e considerar, não só o cotidiano dos alunos, mas
também, os conhecimentos prévios que cada
um traz consigo. Logo, a aplicação das técnicas didáticas se torna extremamente subjetiva, ou seja, o modus operandi de um professor pode ser muito bom para um determinado
grupo de alunos, no entanto, não agradar a
outro. É por isso que o contrato didático pode
ser implícito ou explícito, contudo, em última
instância, ele se baseia e se efetiva essencialmente diante da mediação estratégica e
consciente do docente (BROUSSEAU, 1996).
Os processos de ensino e aprendizagem se consolidam dentro de parâmetros que
exigem a interação ativa de todos os partícipes na construção do conhecimento. Desta
forma, todos questionam, interagem e aprendem juntos numa relação de igualdade que
objetiva o ensino dialógico . . . .prendizagem
mútua. É claro que, apesar desta forma contemporânea de condução ao conhecimento,
o professor ainda é detentor da autoridade
que sua posição lhe confere dentro da sala
de aula, mas, é necessário que ele participe integralmente, esteja aberto ao diálogo
construtivo e estimule os alunos à prática do
pensamento analítico, crítico e reflexivo, considerando as regras contratuais de comportamentos no âmbito escolar (BROUSSEAU,
1996).
Um dos grandes desafios que o docente se depara em sala de aula é, sem dúvida,
a questão de como motivar seus alunos. Ingrediente indispensável para a efetivação da
aprendizagem, o mote escolhido, conjuntamente pelo professor e alunos, deve, acima
de tudo, se relacionar com o emocional dos
envolvidos no projeto pedagógico e ser algo
que represente relevância ao estudante. Sem
pretensão de esgotar o tema, é fundamental
que professor estabeleça uma relação centrada na amizade e companheirismo com seu
aluno, o ser humano se move com base em
suas emoções, forma seu caráter em virtude
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de suas experiências de vida, isso não pode,
de forma alguma, ser ignorado ou menosprezado, especialmente em um ambiente educacional (BROUSSEAU, 1996).
Uma boa maneira de instituir o contrato
didático é justamente através da participação
direta dos alunos a respeito da elaboração
e finalidade da avaliação, dessa forma, eles
interagem e, ao mesmo tempo, se conscientizam dos porquês e dos objetivos que devem ser alcançados durante o período disponível para a construção do conhecimento,
atendendo, dessa forma, aos parâmetros do
contrato didático. Conscientizar os alunos
sobre as relações comportamentais, supostamente, esperadas por parte deles, e, por
parte do professor em sala de aula, é uma
maneira eficiente de estabelecer a relação
comportamental que norteará o processo de
aprendizagem dentro do âmbito educacional
(BROUSSEAU, 1996).
Outro ponto relevante, digno de menção, diz respeito a imprevisibilidade como
parte integrante do ser humano, este está
em constante transformação, visto que é um
ser inacabado e em constante processo de
autoconstrução. Dentro desta condição, sente os efeitos das mudanças que a realidade
contemporânea exerce sobre si mesmo, especialmente em virtude da influência das novas
tecnologias em todos os setores da sociedade. De acordo com Barguil (2006a, p. 101):
Perceber-se incompleto não deve ser motivo de frustração e de angústia para o
Homem, mas de uma profunda alegria,
uma vez que . . . .arantia de folguedos
intermináveis, que requer todo o seu ser,
haja vista que essa busca nunca acaba,
permanência esta decorrente das transformações do mundo e de si mesmo, as
quais devem ser entendidas como um
todo (BARGUIL, 2006a, p. 101).

Ainda que o educador tenha uma sólida
base de técnicas didáticas, cabe a ele estar atualizado sobre as nuances da realidade

contemporânea, dedicar-se a entendê-la através de um processo educacional com vistas
à conscientização sócio-histórica, de modo a
habilitá-lo, com mais destreza, a conduzir seu
educando a influenciar e modificar positivamente o contexto de sua própria realidade.
Dessa forma, é possível afirmar que a educação se torna um ato político, pois influencia
diretamente a sociedade (BARGUIL, 2006a).
Além de organizar ações pedagógicas,
no intuito de potencializar o modo mais eficaz
de aquisição dos objetos de estudo selecionados previamente para corroborar no processo
de aprendizagem, a didática também tem a
propriedade de fazer com que os alunos olhem
para si mesmos como sujeitos participativos
na sociedade e no processo de construção
do conhecimento. Assim sendo, o ensino deve
favorecer o desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos, através de participação
ativa e reflexão crítica a partir das situações-problemas elencadas pelo educador em sala
de aula. Por meio da mediação didática (Lopes, 1997) – apoiado numa base sócio-construtivista . . . .rofessor estimula o senso crítico-reflexivo do aluno, torna-o apto a sempre
ponderar sobre o que lhe é apresentado, de
forma que, este possa aplicar seus conhecimentos de maneira significativa em sua vida
em sociedade. Desta forma, o aluno aprende
a aprender. Segundo Davydov (1988, p.3):
Os pedagogos começam a compreender
que a tarefa da escola contemporânea
não consiste em dar às crianças uma
soma de fatos conhecidos, mas em ensiná-las a orientar-se independentemente
na informação científica e em qualquer
outra. Isto significa que a escola deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver ativamente neles os fundamentos do pensamento contemporâneo para
o qual é necessário organizar um ensino
que impulsione o desenvolvimento. Chamemos esse ensino de “desenvolvimental” (DAVYDOV, 1988, p. 3).

O educando deve ser instigado à prática da análise reflexiva, para tanto, o âmbito
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educacional deve ser o espaço que fomente
o ensino desenvolvimental. Nesse sentido, a
didática cumpre papel fundamental no processo de expansão cognitiva dos educandos,
uma vez que organiza, de modo mais eficiente, as estratégias pedagógicas do educador
em prol do ensino desenvolvimental (DAVYDOV, 1988).
O professor precisa ser flexível no que
condiz aos modos de atingir os objetivos da
aula, no intuito de aprimorá-la para alcançar
um aproveitamento maior do conteúdo por
parte dos educandos. . . . .azer . . . .ensar o
que fazer. Ele deve assumir o leme da embarcação que conduzirá os alunos à apreensão
do conhecimento, contudo, à medida que deixa a segurança do cais, esta embarcação, de
certo, deparar-se-á com os anseios inusitados
desta tripulação mediante a prática do debate
construtivo (DAVYDOV, 1988).
Atualmente, ato de aprender está bastante atrelado ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que exponham o discente a
determinada situação-problema no intuito de
simular um ambiente voltado à interatividade,
à cooperação . . . .omada de decisões, estimulando, dessa forma, o seu impulso crítico-reflexivo. O educador não ensina, mas ensina
e aprende à medida que interage com seu
aprendente (DAVYDOV, 1988).
Esta prática epistemológica de construção simultânea da aprendizagem, através da
experiência, leva tanto o aluno como o professor a ponderar e refletir criticamente sobre
um determinado tema, efetivando-se assim, o
que se conhece como neuroplasticidade cerebral. Este gerenciamento consciente, atrelado
a um rol de técnicas didáticas, pode potencializar sobremaneira o trabalho do professor,
ao mesmo tempo em que estimula e conduz
o aprendente a seu íntegro desenvolvimento cognitivo, de modo a estimular a reflexão
. . . .nternalização dos objetos problematizados (DAVYDOV, 1988).

Entretanto, todo este acréscimo intelectual precisa ser amparado por um mediador
competente que detenha a habilidade de
instigar as ações cerebrais, uma vez que os
genes não são capazes de deliberar coisa
alguma, visto que não detêm capacidade de
decisão própria, é preciso que exista um estímulo para que os neurotransmissores, uma
vez expostos, a tais ambientes e atividades,
reajam e se desenvolvam. “O cérebro sozinho
não possui função nenhuma, ele só estabelece um funcionamento quando em conjunto
com outros sistemas que se interconectam,
recebem e respondem aos estímulos para realizar um potencial de atividades elétricas e
químicas”, afirma Relvas (s/d).
Visto que a didática é responsável por
estruturar a aula de maneira lógica e, por
conseguinte, auxilia a ação do professor no
processo de ensino-aprendizagem, é possível
concebê-la também como um importante instrumento pedagógico que pode auxiliar o desenvolvimento da neuroplasticidade cerebral
dos aprendentes. É preciso evitar o ensino
com base na memorização e repetição de fórmulas prontas, durante muito tempo, a escola impôs este modelo educativo, o arquétipo
onde o professor detinha o conhecimento; o
aluno: mero receptor passivo, entretanto, com
o passar dos anos, esta fórmula revelou-se
altamente ineficiente ao processo de ensino-aprendizagem. Segundo Haydt (2011, p. 13):
O importante nessa forma de aprendizagem era que o aluno reproduziu literalmente as palavras e frases decoradas.
A compreensão do que se falava ou se
escrevia ficava relegada a um segundo
plano. Em consequência, o aluno repetia
as respostas mecanicamente, e não de
forma inteligente, pois ele não participava
de sua elaboração e, em geral, não refletia sobre o assunto estudado (HAYDT ,
2011, p. 13).

Através da transposição didática, o professor tem a oportunidade de construir um
conhecimento prático, além de diversificar
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seu método de ensino, considerando sempre
o meio social dos alunos para elaborar suas
aulas e escolher os conteúdos pedagógicos
que serão trabalhados, privilegiando a construção da aprendizagem com base no diálogo
voltado a estimular a reflexão crítica do aluno
para que este seja capaz de edificar, de modo
consciente e autônomo, sua própria aprendizagem (HAYDT, 2011).
Dentro da organização dos conteúdos
privilegiados pela didática é importante destacar algumas etapas que precisam ser cumpridas com vistas a um aproveitamento mais
eficiente por parte dos educandos. A primeira
etapa está ligada à apresentação, o professor e alunos definem o objetivo pretendido, a
segunda etapa trata da construção do conhecimento, este . . . .omento onde o professor
constrói um novo conhecimento juntamente
com os alunos, isto é, simula situações em
que os estudantes expressem verbalmente o
que e como estão pensando sobre determinado tema, . . . .artir daí o professor os conduz à
construção do conhecimento, a próxima etapa está dividida em duas partes e conduz à
fixação . . . .plicação (CANDAU, 1984).
Para tanto, o professor elabora exercícios e atividades que sejam, sobretudo, significativas para os alunos, e ao mesmo tempo
mobilizem suas Funções Psíquicas Superiores, por fim, tem-se na etapa final, a avaliação:
instrumento de verificação de aquisição de
aprendizagem ou mesmo de revisão do conteúdo, considerando essencialmente o nível
de desenvolvimento atual e previsão do nível
de desenvolvimento esperado por parte do
aluno (CANDAU, 1984).
O ambiente educacional deve favorecer
o debate . . . .roca de ideias, uma vez que é
justamente na diversidade de conhecimentos
prévios dos alunos e professores que se efetiva a construção do conhecimento significativo. Segundo Candau (1984, p. 30):
A didática não poderá continuar sendo

um apêndice de orientações mecânicas
e tecnológicas. Deverá ser, sim, um modo
crítico de desenvolver uma prática educativa, forjadora de um projeto histórico,
que não se fará tão-somente pelo educador, mas pelo educador, conjuntamente,
com o educando e outros membros dos
diversos setores da sociedade (CANDAU,
1984, p. 30).

Ao proporcionar exercícios práticos de
interação, conjuntamente com seus alunos e,
mesmo ao envolver outros setores ou membros da sociedade no âmbito escolar, o pedagogo tem a chance de diversificar aprendizagens e simular certo ambiente educacional
que privilegie a troca mútua de experiências
entre os partícipes deste processo de construção do conhecimento. Assim, o docente
estimula a autonomia do aluno e sua independência em suas formas de raciocinar. Segundo Moraes; Torriglia (2003, p. 50):
[...] é na relação entre o campo disciplinar
. . . .ampo da Didática que se constrói o
ser e se produz o conhecimento docente.
Ou seja, a apropriação do conhecimento
científico – do conteúdo das disciplinas que
compõem o campo disciplinar, das formas
de sua produção e sua socialização – deve
articular-se aos modos de sua transmissão
(MORAES; TORRIGLIA, 2003, p. 50).

A didática pretende, através da organização dos conteúdos educacionais, elaborar
condições para uma aprendizagem significativa, através da participação ativa e consciente
do aluno. Ela corrobora com o professor no
sentido de orientá-lo e, também na aplicação
prática do conteúdo pedagógico, facilitando
os modos de internalização da aprendizagem
no aluno para que este alcance, de modo
consciente, o objetivo estabelecido.
A partir daí, instituem-se as bases educacionais contribuintes para a formação do
cidadão crítico-reflexivo, o ser pensante, o cidadão pronto a analisar criticamente a realidade social e nela intervir de modo ativo. Assim
sendo, a didática exerce papel social de extre31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ma importância, pois, estabelece uma relação
direta entre a aprendizagem . . . .olítica.
Neste âmbito, o professor deve prover
um ambiente favorável para que seu alunado
estabeleça uma relação produtiva e significativa com a matéria a ser estudada. Cabe ao
educador, refletir cuidadosamente sobre os
conteúdos a serem desenvolvidos, sua praticidade e os objetivos pretendidos ao longo
do ano letivo. Segundo Libâneo (2001, p. 3):
Podemos dizer, então, que o processo didático, . . . .onjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor, visando à assimilação ativa pelos
alunos dos conhecimentos, habilidades
e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas
capacidades e habilidades intelectuais.
Nessa concepção didática, os conteúdos
escolares . . . .esenvolvimento mental se
relacionam recíprocamente, pois o progresso intelectual dos alunos . . . .esenvolvimento de suas capacidades mentais
se verificam no decorrer da assimilação
ativa dos conteúdos. Portanto, o ensino
. . . .prendizagem (estudo) se movem em
torno dos conteúdos escolares visando o
desenvolvimento do pensamento (MORAES; TORRIGLIA, 2003, p. 50).

Diante disso, é possível afirmar que a
expansão cognitiva está diretamente subjugada à reflexão impulsionada pelos conteúdos
escolares, estes são os motes responsáveis
por impulsionar a troca e debate de ideias,
com vistas ao desenvolvimento do pensamento. Os alunos estão imersos na sociedade, trazem conceitos e culturais enraizados pelo ambiente onde convivem e interagem, o professor
deve estar atento ao meio social dos alunos
e desenvolver projetos pedagógicos com estratégias didáticas e objetivos significativos de
acordo com o ambiente social de seu alunado.
Facilitar, organizar e potencializar a
prática pedagógica no sentido de estimular o
senso crítico do aluno . . . .apel da didática,
para tanto, é preciso que o professor tenha
uma metodologia que privilegie o raciocínio
crítico e desenvolva as habilidades mentais

investigadoras dos alunos, privilegiando a interação direta entre os partícipes, objetivando,
sobretudo, o exercício da aprendizagem autônoma e reflexiva.
Para Pereira (2003, p.19) “as decisões
do professor no processo de ensino estão
alicerçadas na apresentação de seus próprios
conhecimentos”. O professor é responsável
por conduzir a aprendizagem, selecionar estratégias didáticas ajustadas a cada situação-problema.
Ghiraldelli (2000, p. 11) afirma que “a
verdadeira didática, no meu entender, deve
muito à capacidade geral de se dispor para
o outro, na troca de olhares e 'cotejamento'
entre educador e educando”. Esta disposição,
para com o outro, estimula a prática participativa e ativa dos envolvidos no processo de
desenvolvimento cognitivo. Segundo Freire
(2002, p. 127-128):
Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo
que, em certas condições, precise falar
a ele. O que jamais faz quem aprende a
escutar para poder falar com é falar impositivamente [...] O educador que escuta
aprende a difícil lição de transformar o
seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele (FREIRE, 2002,
p. 127-128).

Nota-se que Freire prioriza o fato de o
diálogo ser o elemento sine qua non entre
professor e aluno nos processos de ensino e
aprendizagem. Ao ouvir e transformar seu discurso teórico numa fala amigável e pertinente
ao educando, o professor se aproxima deste,
não apenas como educador, mas também
como amigo (FREIRE, 2002).
Ao ouvir e educar-se para ouvir, não
somente o discurso verbal de seu aluno,
mas, reconhecer necessidades implícitas em
seus gestos, olhares e atitudes, o professor
se aproxima de seu aluno, por conseguinte,
estará apto a estruturar didaticamente uma
abordagem pedagógica significativa e muito
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mais interessante, sobretudo, para o aluno
(FREIRE, 2002).
A grande questão reside no fato de que
os processos de ensino e aprendizagem proporcionados para os alunos não conseguem
fazer com que estes construam relações entre
os conteúdos formais, apresentados em sala
de aula, com seu dia a dia. Partir da realidade
do aluno, do seu contexto, da problemática
social na qual ele se encontra, estimulando
sua reflexão, participação, protagonismo e
intervenção, deve ser prioridade nas abordagens pedagógicas do professor, dessa forma,
os processos de ensino e aprendizagem mostrar-se-ão significativos e interessantes para
os discentes (FREIRE, 2002).

condizente com a realidade contemporânea,
significante para e com o cotidiano do aprendente (BROSSEAU, 1996); (CANDAU, 1984)
e (DAMIS, 1993).

O professor reflexivo ajusta sua prática
docente de acordo com as necessidades que
se fazem presentes, adapta o currículo formal
ao informal em virtude das intervenções dos
alunos através da mediação didática, prioriza
a ensinagem através de seu conhecimento,
conduzindo-os gradativamente à categoria de
cidadão crítico-reflexivo, prontos a interagirem
em prol de si mesmos e da comunidade a
qual pertencem (FREIRE, 2002).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Brosseau (1996); Candau (1984)
e Damis (1993) que abordam as temáticas
sobre o tema em questão discutido neste artigo. Nesta pesquisa foram discutidos alguns
artigos, teses e outros trabalhos científicos
que discutem reflexões e sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão
apresentada neste artigo.
Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, ao passo que
as constatações exibidas foram amparadas
por excertos de especialistas consagrados na
área da Educação. Nesse intento, abordou-se
aspectos da didática que visam elucidar a importância de se desenvolver uma pedagogia
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, conclui-se que as questões didáticas entre ensino e aprendizagem
demandam um exame minucioso por parte dos profissionais envolvidos nesse processo
científico-pedagógico que é marcado pela sua própria eficiência em aperfeiçoar e apresentar
respostas às técnicas da aprendizagem contemporânea.
Um dos maiores desafios para os professores, em todos os níveis da área educacional,
é elaborar uma aula que desperte a curiosidade . . . .tenção de seu aluno. Para tanto, os educadores precisam entender o contexto social do seu alunado, ter um diálogo aberto, centrado
primeiramente na amizade e, a partir daí, trabalhar com conteúdos pedagógicos relevantes
para os alunos, objetivando, através de um rol de técnicas didáticas, a prática do debate crítico
e reflexivo como parte dos processos de ensino e aprendizagem.
Logo, é fundamental que o docente detenha um conhecimento aprofundado na matéria
que lhe cabe ensinar, além de domínio pleno sobre as técnicas didáticas de aprendizagem,
dessa forma, ele é capaz de avaliar o desenvolvimento de seu próprio trabalho em sala de
aula, a partir daí, realizar ajustes que, porventura, se façam necessários no decorrer do processo de construção do conhecimento junto aos educandos.
A aplicabilidade das práticas didáticas consonantes a teorias de aprendizagem – relacionadas diretamente às práticas educativas – devem se basear em alguns fatores essenciais
no que tange à busca por maior excelência no processo de ensino-aprendizagem.
Há de se considerar que não há um único modelo para a educação; cada professor
tem seu estilo próprio de desenvolver a mediação pedagógica em sala de aula. Tal estilo é
norteador de seu trabalho; O professor deve considerar as concepções de aprendizagem e
os modelos epistemológicos que sustentam suas convicções pedagógicas.
Assim sendo, deve instituir um ambiente onde todos aprendam juntos, ou seja, ele não
apenas ensina, mas, aprende com seus alunos, num processo de construção mútuo do conhecimento, problematizando conscientemente certa gama de situações manipuladas de forma
que o educando seja capaz de desenvolver análise crítica, refletir e assimilar as informações
objetivadas, com isso transformar o velho conhecimento em virtude do novo que se apresenta.
Cabe ao professor, sempre indagar sobre o que, como e por que ensinar o que está
sendo proposto aos educandos. Aprender como os alunos aprendem para potencializar a eficiência de sua ação docente, garantindo maior apreensão do conteúdo trabalhado por parte
de seu aluno.
É preciso que o professor repense, sempre que se fizer necessário, a respeito do
percurso do estudante em termos flexíveis, levando em consideração os diversos ritmos de
aprendizagem. Garantindo o protagonismo do educando sem, contudo, que ele . . . .rofessor
- perca sua função educativa. Ao promover conteúdos pedagógicos harmônicos à realidade
de seus discentes, e ao mesmo tempo, expô-los a situações que estimulam sua capacidade
crítica e reflexiva, o professor efetiva a prática do ensino desenvolvimental, ao passo que os
alunos adquirem condições de ponderar criticamente sobre sua realidade.
É importante ter clareza sobre como o processo de aquisição do conhecimento se realiza, qual o tipo de educação está sendo transmitido, como esta aprendizagem está sendo
oferecida e qual o seu objetivo final. Nesse sentido, a neurociência se configura como um
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importante instrumento de auxílio aos processos de expansão cognitiva, uma vez que elucida
minuciosamente o modo como os alunos internalizam o conhecimento.
Faz-se indispensável que o educador reconheça a relevância dos incríveis avanços
científicos ofertados pelos conceitos neuropedagógicos e os enquadre dentro dos parâmetros
estabelecidos pelas técnicas didáticas entre ensinagem e aprendizagem, visto que, migrar
da teoria à prática ainda parece ser um grande desafio aos professores que almejam intervir
positivamente na construção do conhecimento, no intuito de promover a reorganização do
sistema nervoso e, por conseguinte, acrescer um estado de mudança comportamental em
seu aprendente.
A didática não é um guia milagroso de ações pedagógicas que deve ser seguido simplesmente como uma receita pronta e imutável, uma vez que, a construção do conhecimento
exige ajuste, flexibilidade e alterações constantes com vistas a facilitar à compreensão e internalização dos conteúdos pedagógicos por parte do educando. Através da didática, o professor
tem a possibilidade de desenvolver sua prática pedagógica com maior excelência, adquire
condições palpáveis de instaurar um ambiente educacional onde a interação . . . .prendizagem
comunguem harmonicamente, no intuito de assessorar a autonomia . . . .ormação do aluno
como cidadão efetivamente atuante e auto reflexivo: o cidadão que aprende a aprender.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
RESUMO: O presente artigo objetiva a revisão bibliográfica da produção acadêmica com foco no
aspecto clínico e educacional do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, visando uma
compreensão integral acerca desta síndrome que requer do educador conhecimento para auxiliar
a criança portadora do transtorno a superar as barreiras que impedem a sua aprendizagem. O
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade está presente em sala de aula, incumbindo o
professor de elaborar estratégias pedagógicas para a melhora do desempenho escolar dessas
crianças, o que demanda estudo dos diversos ângulos que permeiam esse transtorno e suas
particularidades, aspectos clínicos e educacionais relevantes para complementar à prática docente
com esses alunos.
Palavras-chave: TDAH; Desempenho Escolar; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

U

ma das preocupações do meio educacional são os fatores que dificultam o
aprendizado do aluno. As dificuldades de aprendizagem escolar como a falta
de concentração dos alunos e um comportamento discrepante daquele que é
esperado para a faixa etária relacionam-se a fatores diversos, e que nem sempre possuem
uma resolução fácil.
A análise apontou para um tratamento amplo, a partir de avaliação com equipe multiprofissional. Os resultados precisam estabelecer um protocolo abrangente, que agregue a
participação de outros profissionais como psicoterapêuticas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e neuropsicológica entre outros, que garanta a precisão diagnóstica, descarte
outras possibilidades e investigue fatores concorrentes para dificuldades apresentadas pela
criança.
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) é uma das
possibilidades diagnósticas quando a criança apresenta desatenção e hiperatividade em
níveis que acarretem prejuízos ao seu aprendizado. Porém, necessita-se de um diagnóstico
multiprofissional do transtorno feito juntamente com familiares e professores, pois a manifestação de sintomas durante curtos períodos, como de dois a três meses não caracteriza
necessariamente a síndrome.
Após o diagnóstico, a criança é encaminhada para o tratamento, que consiste também
na orientação da família e da escola, havendo um suporte com terapia especializada e uso
de medicamentos quando necessário, caracterizando um tratamento multimodal, que visa à
adaptação do meio familiar e escolar a fim de torná-los propícios para o desenvolvimento
pleno da criança diagnosticada com TDAH.
Na escola, os docentes precisam ter um preparo, ter conhecimento e estudo do TDAH
para elaborar estratégias pedagógicas que contemplem as limitações e capacidades desses
alunos, para que os mesmos avancem na aprendizagem.
Esse conhecimento deve permear os aspectos clínicos e educacionais do transtorno,
para que o docente consiga entender os múltiplos aspectos da síndrome, para reconhecê-la
em seus sintomas e intervir junto a uma equipe multidisciplinar.
Por fim, exige-se cautela na diferenciação entre os sintomas de TDAH e as características de um comportamento desencadeado por fatores externos pelos quais a criança esteja
lidando e que não necessariamente têm relação com alguma patologia.
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DESEMPENHO ESCOLAR
Segundo estudos, as dificuldades de
aprendizagem configuram-se como grandes
preocupações dos educadores ao lidarem
com uma classe escolar, pois impedem que
o aprendizado aconteça de forma plena, o
que pode culminar no fracasso escolar. Para
entender este fenômeno é preciso esmiuçar
alguns aspectos que possivelmente contribuam para situações como a falta de concentração dos alunos (ARAÚJO, 2002).
O processo de aprendizagem, por ser
complexo, envolve fatores além do ambiente
educacional, mas que influenciam diretamente no desempenho escolar, sendo eles: fatores físicos, pedagógicos, sociais e inclusive
familiares, apontados por Araújo (2002).
Portanto, quando há alguma disfunção
em um desses elementos, torna-se essencial
o trabalho conjunto de alguns profissionais
para o alcance do êxito escolar. Para uma
melhor abordagem das necessidades dos
alunos, os educadores precisam saber identificar os problemas de aprendizagem e suas
origens.
Os problemas de aprendizagem podem
ser ocasionados por um distúrbio ou uma dificuldade. O Distúrbio de Aprendizagem (DA)
está relacionado à disfunção do sistema nervoso central que pode causar alguns transtornos específicos prejudicando a aquisição
e desenvolvimento das habilidades de leitura,
escrita e do raciocínio matemático, sendo que
a Dificuldade Escolar (DE) tem relações com
fatores externos ao sujeito que também interferem no aprendizado (CIASCA, 2004).
[...] desatenção, hiperatividade ou a impulsividade como sintomas isolados podem
resultar de muitos problemas na vida de
relação das crianças [...] (ROHDE et al.,
2000). Ou seja, se faz necessária cautela
no diagnóstico desses sinais que podem
representar problemas no convívio da
criança ou sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O DIAGNÓSTICO DO TDAH E SUA
COMPLEXIDADE
Historicamente, os indivíduos portadores de TDAH, segundo Pereira, Araújo e
Mattos (2005) tiveram muitas denominações: Déficit do Controle Moral, Síndrome da
Inquietude, Lesão Cerebral Mínima, Reação
Hipercinética da Infância, Doença do Déficit
de Atenção com e sem Hiperatividade, até
chegar ao termo que conhecemos hoje.
Juntamente com essas alterações de
designações, pesquisas foram desenvolvidas
progressivamente no âmbito clínico, a fim de
compreender os processos neuropsicológicos apresentados pela síndrome, sendo os
avanços capazes de possibilitar o diagnóstico correto . . . .ratamento das crianças com
TDAH de modo a possibilitar-lhes qualidade
de vida em seu meio social.
Para Pereira, Araújo e Mattos (2005), o
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é apontado como um possível
diagnóstico para alunos que apresentem determinados comportamento discrepante daquele
esperado para a sua faixa etária, e que acarrete
algum tipo de prejuízo para o seu desenvolvimento. No entanto, ressalta-se que nem toda
dificuldade representa necessariamente um distúrbio e essa diferença indica a metodologia
que o professor irá aplicar com os seus alunos.
Devido às suas especificidades, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/
Impulsividade é subdividido em três categorias, sendo elas: TDAH com a predominância de sintomas relacionados à desatenção;
TDAH com predominância de sintomas de hiperatividade/impulsividade . . . .DAH combinado. Essas categorias foram instituídas pelo o
DSM-5, sigla que se refere à quinta edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, em inglês), criado pela
Sociedade Americana de Psiquiatria.
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Araújo e Neto (2014) explicam que essa
publicação . . . .esultado de um processo de
doze anos de estudos, revisões e pesquisas de
campo realizadas por profissionais divididos
em diferentes grupos de trabalho. Desta forma,
o objetivo final foi o de garantir que a nova
classificação, com a inclusão, reformulação
e exclusão de diagnósticos, fornecesse uma
fonte segura e cientificamente embasada para
aplicação em pesquisa e na prática clínica.
Salienta-se a importância de um diagnóstico multiprofissional do transtorno para que familiares e professores possam iniciar um acompanhamento, pois a manifestação de sintomas
durante curtos períodos, como de dois a três
meses, que se apresentam após algum evento
na vida da criança, como por exemplo, a separação dos pais, não faz parte necessariamente
de um quadro de TDAH (ROHDE, 2000).
Os sintomas do TDAH apresentam-se precocemente, geralmente coincidem com o início
da fase escolar, por tornarem-se mais evidentes
ao serem expostos à rotina da escola. Nesse
período normalmente os sintomas prejudicam
o aprendizado do aluno com a síndrome.
O diagnóstico do TDAH pode ser considerado como “diagnóstico dimensional”,
isto é, todos temos alguns dos sintomas, em
diferentes intensidades, no entanto isto não
significa necessariamente que sejamos acometidos pelo transtorno, quando os mesmos
não interferem no desenvolvimento das pessoas (MATTOS, 2015, p.24),
As crianças com TDAH parecem sonhar
acordadas (os professores podem perceber isso antes dos pais) e muitas vezes
são mais lentas na cópia do quadro negro e na execução dos deveres (porque
"voam" o tempo todo). Elas cometem
muitos erros por desatenção: erram por
"bobagens" nas contas de matemática
(sinais, vírgulas), erram acentuação ou
pontuação, entre outras coisas. E vivem
apagando ou rasurando o que escrevem
(MATTOS, 2015,p. 59).

Para identificar os sintomas de TDAH é
utilizado como parâmetro o desenvolvimento
psicomotor adequado para cada faixa etária.
Para que a criança seja considerada com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é necessário o diagnóstico que comprove a presença de 6 ou mais aspectos de
ambos os domínios do transtorno (hiperatividade/impulsividade ou desatenção).
Esses sintomas precisam ser notáveis
em todos os ambientes frequentados pela
criança, como escola e em casa, e devem
apresentar-se de forma invariável durante o
período de diagnóstico. Se apresentados somente em um ambiente específico, podem
representar um problema particular que está
afetando a criança nesse determinado meio,
e que não representam o transtorno.
Segundo Rohde et al. (2000), a desatenção é caracterizada pelos seguintes traços: dificuldade de identificar detalhes ou
errar por descuido em atividades escolares;
dificuldade em focar a atenção nas atividades
desenvolvidas; parecer não escutar quando
lhe dirigem a palavra; não seguir as instruções estabelecidas e não finalizar as tarefas,
sejam escolares, domésticas ou profissionais;
ser facilmente distraído por eventos alheios e
apresentar esquecimentos diários.
Atenção . . . .rocesso ordenado para
captar informações do meio em que vivemos.
A atenção seleciona e hierarquiza todos os
estímulos que recebemos, de forma a indicar
que o barulho externo de um ônibus passando pela rua é menos importante do que a
palestra a que estamos assistindo.
Por este motivo, a atenção é muito importante nos processos de aprendizagem.
Dos casos de TDAH,80%são de meninos,
vale ressaltar que este diagnóstico não deve
ser feito de forma leviana e baseado apenas
no aspecto.
Atualmente é muito comum que as
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crianças que sejam agitadas sejam classificadas com TDAH,no entanto é normal que as
crianças apresentem uma atividade motora
excessiva ,mas em certos casos ,quando cobramos que fiquem sentadas e quietas ,algumas crianças podem apresentar um comportamento ainda mais agitado.,e realmente só
7% dos casos se beneficiam com remédios ,o
melhor tratamento envolve mudança de atitude e estímulos dos pais e professores.
A criança diagnosticada com TDAH geralmente apresenta agitação e impulsividade,
não correspondendo às regras e disciplinas
estabelecidas no ambiente escolar, e, portanto, tem seus relacionamentos afetados.
Quando há predominância de desatenção, a
criança pode apresentar algumas dificuldades em concluir as suas tarefas escolares, ou
realizá-las de maneira desorganizada e distraída, sem atentar-se ao objetivo da atividade,
[...] a dificuldade de encontrar um "marcador biológico" para o TDAH reside no
fato de que a criança "perfil TDAH" não
é desatenta e /ou hiperativa e ponto. Há
uma imensa heterogeneidade manifestada em comportamentos e atitudes que se
diferenciam a depender de uma série de
fatores, sobretudo interacionais e contextuais (SIGNOR; SANTANA, 2016, p.50).

Santos & Vasconcelos (2010) destacam
que o diagnóstico pelo critério do DSM-IV implica na análise da frequência, intensidade, amplitude (que . . . .ersistência do sintoma em mais
de um contexto) . . . .uração (de pelo menos
seis meses) da tríade sintomática: desatenção,
hiperatividade e impulsividade.
Para identificação do TDAH combinado, é necessária a manifestação de seis ou
mais sintomas de desatenção e seis ou mais
sintomas de hiperatividade-impulsividade. O
TDAH combinado possui maior incidência em
crianças e adolescentes, apresentando maiores prejuízos funcionais do que os demais.
Manifestam dificuldades nas relações sociais,
apresentando comportamento agressivo em

algumas situações.
O TDAH desatento tende a ocasionar
maiores déficits de aprendizagem exigindo
maior auxílio extraclasse, referente às atividades escolares (SANTOS & VASCONCELOS,
2010). Apresenta também isolamento social
e retraimento. Já o indivíduo com TDAH hiperativo/impulsivo apresenta também um comprometimento nas relações sociais, juntamente com a manifestação de agressividade.
Após uma avaliação que preencha os
critérios do DSM-5, são realizados testes neuropsicológicos, para os casos em que houver
dúvidas quanto à causa da desatenção. Segundo Pereira, Araújo e Mattos (2005) o diagnóstico é feito na faixa etária escolar, pois é nesse
período que os sintomas de hiperatividade e
desatenção passam a impedir que a criança
mantenha a postura assentida pelo ambiente
escolar, gerando alguns problemas que antes
não eram perceptíveis pelo entorno da criança.
Para uma avaliação diagnóstica completa são coletadas informações dos pais, dos
professores e das próprias crianças, porém
nem sempre esses dados se complementam
entre si. Mediante isso, a conversa com os
pais tende a ser valorizada perante as outras,
principalmente em casos em que a criança
não consiga verbalizar os sintomas. Já os
professores, segundo Rohde et al. (2000),
tendem a superestimar os sintomas de TDAH.
As crianças por meio de um esforço
voluntário são capazes de controlar os sintomas do TDAH, portanto em algumas situações pode-se ter a falsa impressão de que
os sintomas cessaram, por isso é feita a entrevista a fim de compreender o que Rohde
et al. (2000) chama de funcionamento global
da criança. Para compreender a manifestação sintomática na escola são consideradas
as informações obtidas com os professores,
e não somente pela entrevista com os pais,
estabelecendo um panorama do transtorno.
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Como avaliações complementares são
sugeridas o encaminhamento de escalas objetivas para a escola; uma avaliação neurológica e uma testagem psicológica. Cada experiência nova que se vive, ativa uma série de
processos neurológicos, afetivos e cognitivos.
Para acessarmos os nossos processos
cognitivos (ou seja, aprender) precisamos de
uma condição básica; isto reflete diariamente em nossa memória e na aprendizagem. É
muito comum encontrarmos crianças com o
tempo de atenção diminuído, algumas atitudes podem auxiliar neste sentido: trabalhar
com postura adequada aos alunos, desenvolver uma rotina estipulada previamente, respeitar os horários estabelecidos.
O papel da avaliação neurológica . . . .e
descartar a possibilidade de que haja patologias neurológicas que estejam mascarando
o quadro sintomático do TDAH, o que a torna importante como reforço do diagnóstico
inicial. Há doenças que podem ou não estar
associadas ao TDAH, confundindo-se os sintomas deste com a dislexia . . . .epressão.
Atualmente ainda não foi descoberta a
cura o TDAH, porém existem algumas abordagens terapêuticas capazes de amenizar
os sintomas e que permitem que as pessoas
com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade possam desenvolver habilidades,
viver com qualidade, alcançarem os seus objetivos e se inserirem socialmente.

emocionais. Aqueles que estão envolvidos
no processo educativo precisam observar se
essas dificuldades são momentâneas ou não,
a fim de tentar descobrir se estão associadas a fatores desmotivadores do aprendizado,
tais como: sono, cansaço, tristeza, desordem,
preguiça, etc., para melhor identificar o problema. As dificuldades mais conhecidas são:
dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia, disortografia . . . .DAH (MAJOR; WALSH, 1990).
A criança com dificuldade de aprendizagem pode se sentir rejeitada pelos colegas
de sala, e se a sua dificuldade não for tratada, as consequências podem tomar uma proporção maior, causando danos irreversíveis à
vida dessa criança. O aluno com dislexia faz
trocas ou omissões de letras, inverte sílabas,
apresenta leitura lenta, pular linhas ao ler um
texto,
Ensinar crianças com dificuldade de
aprendizado requer por parte do professor uma investigação de como cada
criança aprende. O professor deve estar a
par das habilidades e fraquezas de cada
criança, não apenas no que diz respeito
às habilidades acadêmicas como a leitura
. . . .scrita, mas também em termos de habilidades de ‘aprendizado’ como percepção, audição, visão e memória. Uma vez
entendido como cada criança aprende,
todos os tipos de atividades podem ser
‘trabalhados’ de forma a ajudar a criança
que possui dificuldades de aprendizado
(MAJOR; WALSH, 1990, p. 1).

Para entendermos as dificuldades de
aprendizagem, primeiramente é necessário
que conheçamos o processo de aprendizagem e quais são seus princípios básicos. A
aprendizagem modifica o comportamento de
forma duradoura e acontece por meio da experimentação, observação e regras (MAJOR;
WALSH, 1990).

A disgrafia vem associada à dislexia, letras ilegíveis, mal traçadas, muito próximas. A
desorganização ao produzir um texto está associada a ela. Um dos problemas mais sérios
. . . .iscalculia, o portador dessa dificuldade
não identifica os sinais das operações matemáticas, não sabe utilizá-los, não compreende enunciados de problemas, não consegue
quantificar, comparar, entender sequências
lógicas (MAJOR; WALSH, 1990).

As dificuldades de aprendizagem podem ter origem em fatores orgânicos ou

A dislalia . . . .ificuldade na emissão da
fala . . . .isortografia . . . .ificuldade na lingua-

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
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gem escrita. Também pode aparecer, como
consequência da dislexia, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que
é um problema de ordem neurológica e traz
consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta de concentração e impulsividade
(MAJOR; WALSH, 1990).

bolos e conceitos mais específicos, é que o
problema se acentua e pode ser diagnosticado. O professor deveria permitir que o estudante utilizasse tabuada, calculadora, cadernos quadriculados. Também deveria elaborar
seus exercícios e provas com enunciados
mais claros e diretos (MYKLEBUST, 2006).

Professores podem ser os mais importantes no processo de identificação e descoberta desses problemas, porém não possuem
formação específica para fazer tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, psicólogos e psicopedagogos.

TRATAMENTO MULTIMODAL

Quando falamos sobre dificuldades de
aprendizagem em Matemática, falamos de
discalculia. Segundo os especialistas a discalculia é uma má formação neurológica que
provoca transtornos na aprendizagem de tudo
o que diz respeito a números. Para Johnson
e Myklebust (2006), o aluno com discalculia
é incapaz de visualizar conjuntos de objetos
dentro de um conjunto maior, conservar quantidades, fazendo comparações entre maior ou
menor massa, sequenciar e classificar números, compreender os sinais das operações
básicas, montar operações, entender os princípios de medida, lembrar as sequências dos
passos para realizar as operações matemáticas, estabelecer correspondências ou contar
através dos cardinais e ordinais.
Algumas das dificuldades apresentadas
por pessoas com discalculia são também observadas na dislexia, distúrbio que apresenta
dificuldade em ler, escrever e soletrar, pois a
pessoa com necessidade educativa especial
possui dificuldade em interpretar o enunciado
dos exercícios e dos conceitos matemáticos
(MYKLEBUST, 2006).
A discalculia pode ser notada ainda na
infância, quando a criança tende a ter dificuldades em compreender os termos já utilizados, como igual, diferente, porém, somente
mais tarde, durante o Ensino Fundamental,
quando a criança começa a aprender os sím-

O tratamento do TDAH abrange os aspectos individuais que o transtorno pode causar na pessoa. Cada criança, adolescente ou
adulto com o transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade responde de maneira diversa
ao tratamento proposto, portanto, é tão imprescindível o acompanhamento de uma equipe múltipla formada por médicos, psicólogos,
educadores e outros profissionais que forem
necessários (MAJOR; WALSH, 1990).
Por ser multifacetado, esse tratamento
engloba intervenções psicoterápicas e farmacológicas de modo concomitante. Essa
forma de abordagem combinada também
chamada de multimodal consiste no uso de
medicamentos juntamente com a utilização
de recursos complementares para melhorar
a qualidade de vida do paciente, podendo
incluir a utilização de intervenções psicoterápicas, fonoaudiológicas, psicopedagógicas,
mudanças no estilo de vida, além do uso de
recursos tecnológicos e ajustes no ambiente
no qual o paciente vive (ROHDE et al., 2000).
Para Rohde et al. (2000), as intervenções no âmbito escolar são necessárias e
importantes. Essas intervenções devem ter
como foco a melhora do desempenho escolar. Para isso, os educadores deveriam ser
orientados quanto à estruturação da sala de
aula com uma quantidade reduzida de alunos,
adaptando-se também a rotina diária consistente e um ambiente escolar previsível e consistente que ajude as crianças a manterem o
controle emocional.
Segundo Araújo (2002), o tratamento
do TDAH inclui orientação à família . . . .sco31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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la, um suporte com terapia especializada e
uso de medicamentos. Desta forma, em casa,
os pais devem estabelecer normas de comportamento bem claras e definidas, evitar o
castigo excessivo a criança e fornecer espaço
físico com poucos fatores de distração. Já a
escola, precisa que os professores conheçam
as especificidades do TDAH, para viabilizar
a relação com o aluno e, assim, equilibrar a
dedicação dada aos demais em sala de aula
com certa atenção maior àquele aluno em
particular.
Sentar-se próximo à professora, turmas
pequenas, são detalhes que possam dispersar a atenção do aluno, permissão especial
para ter mais tempo a fim de completar tarefas sem punições, ou tarefas menos longas,
aumentando gradualmente. Em meio a tantos
problemas enfrentados em sala de aula, a falta de atenção . . . .ais comum e encontrado
,pois muitas crianças não conseguem aderir,
ou entender tudo que lhe é ensinado . Existe uma preocupação de a escola adaptar-se
a este indivíduo diagnosticadas com TDAH,
o que desencadeia indagações de como organizar as instituições para receberem esses
alunos de modo adequado.
Mattos (2015) destaca os problemas
emocionais e os prejuízos de relacionamento
desencadeados pela falta de compreensão do
entorno social em relação às manifestações
do TDAH, inclusive por parte dos familiares
e da equipe escolar. Com isso, pode ocorrer
relutância em procurar acompanhamento profissional, que habitualmente traz boas contribuições sobre como agir com esse déficit na
escola, e repercussões para o aprendizado.
Segundo Mattos (2015) muitas crianças
com TDAH não gostam de estudar e não gostam da escola, não criam vínculos dada sua
dificuldade de relacionamento, por sua condição que as tornam impopulares. Ressalta
que a atividade física é bastante recomendada para essas crianças, inclusive como faci-

litadora de outros aprendizados acadêmicos.
Além dos problemas para o aprendizado, que podem render maior ocorrência de
reprovações, expulsões e abandono escolar,
Mattos (2015) relata que os diagnosticados
com TDAH estão mais propensos a acidentes,
ao uso abusivo de álcool e drogas, especialmente na adolescência, maior incidência à
depressão e ansiedade, maior índice de obesidade, maior risco de desemprego e divórcios se forem adultos.
Porém, é preciso cautela para diferenciar o normal do patológico, visto que para
compreender é preciso considerar diversos
aspectos sejam histórico, social ou cultural.
Ao mesmo tempo, cada campo técnico precisa se ancorar em uma determinada concepção. Por isso, a necessidade de que o professor adquira conhecimento suficiente para
identificar e auxiliar no encaminhamento ao
tratamento dos alunos com TDAH (MATTOS,
2015).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
E ANÁLISE/ DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
Atividade 1
O objetivo dessa atividade foi construir
o significado do número natural, interpretar e
produzir escrita numérica, resolver situação-problema. Foi feita uma atividade de percepção por meio de um jogo de encaixe. O uso
do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos foi de grande importância no processo ensino aprendizagem.
Segundo Kishimoto (2007) o brinquedo estimula a representação, a expressão de
imagens que evocam aspectos da realidade,
já o jogo explicitamente ou implicitamente determina o desempenho de certas habilidades
definidas por uma estrutura pré-determinada
no objeto em si e em suas regras.
Para a mesma autora a brincadeira
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. . . .ção que a criança desempenha ao realizar as regras do jogo, ao ir fundo, ao se envolver completamente na ação lúdica. Após essa
atividade solicitei que a criança escrevesse no
caderno quadriculado os números de . . . .0,
percebemos que escrevia alguns números
de forma espelhada e durante a excursão da
primeira atividade apresentou dificuldades de
associar o número à quantidade. Segundo as
autoras Major e Walsh (1990, p. 16) a percepção é um estágio simples, porém básico do
aprendizado é importante para a construção
desse processo.
Após algumas tentativas e com a intervenção o aluno se sentiu mais confiante e
conseguiu realizar as atividades com êxito,
dessa forma conclui que os objetivos foram
alcançados parcialmente, uma vez que ao final das atividades alguns números continuavam espelhados.
Atividade 2
O objetivo desta atividade foi estimular
o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação . . . .esenvolvimento da capacidade de
resolver problemas. Trabalhei com sequência
numérica onde a criança ligou os pontilhados
de forma sequencial obtendo um desenho
que poderia colorir ao final da atividade. O
desenho faz com que a criança recrie situações reais.
De acordo com os PCN (BRASIL, 1997,
p. 48) “uma abordagem adequada dos conteúdos supõe uma reflexão do professor diante da
questão do papel dos mesmos e de como desenvolvê-los para atingir os objetivos propostos”.
Durante a atividade de ligar os pontilhados o Y.R. ainda sentia dificuldades em conhecer os números . . . .odo o momento solicitava
ajuda para concluir a atividade, contudo seu
desempenho durante a pintura foi excelente.
Como durante a entrevista descobrimos
que ele gostava de games por fazer parte da
geração z, uma geração plugada em tecnolo-

gia, resolvemos usar um jogo pedagógico disponível no site Nova Escola: Jogo do Castelo.
Neste jogo a criança é desafiada a descobrir
os números que faltam no quadro numérico.
Sentimos que a utilização deste recurso
pedagógico surtiu efeitos positivos, despertando o interesse e facilitando seu aprendizado.
Segundo Piaget (1977):
[...] quando as regulações automáticas
não são mais suficientes para dar conta
do objeto, é preciso, então, procurar novos meios, mediante regulações ativas,
que consiste nas tentativas do sujeito para
resolver uma determinada situação ou problema elegendo uma entre várias possibilidades de fazê-lo (PIAGET, 1997, p.198).

Nesta atividade . . . .articipação da
criança foi intensa, ele rapidamente aprendeu
como utilizar o jogo . . . .equência numérica.
Atividade 3
O objetivo desta atividade foi desenvolver o raciocínio lógico matemático, estimulando a criança a contar e fazer referência entre
quantidade de números e desenho. Conforme
os PCN (BRASIL, 1997, p. 26) “é importante
destacar que a Matemática deverá ser vista
pelo aluno como um conhecimento que pode
favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio [...]”.
Nesta atividade o Y.R. estava mais concentrado e confiante e obteve um bom resultado nas atividades propostas. Ele já identificava os números e relacionava as quantidades.
Mais uma vez percebemos que ele nas atividades com as pinturas obteve melhor desempenho.
Nesta atividade notei uma evolução significativa nas habilidades cognitivas do aluno, ele desempenhou a atividade com maior
segurança e não apresentou mais a escrita
espelhada. O aluno conseguiu assimilar os
conteúdos propostos nas atividades anteriores e realizou esta quarta atividade com mais
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segurança.
Atividade 4
O objetivo desta atividade foi estabelecer o conhecimento lógico matemático, a
correspondência dos números com as quantidades e trabalhar a leitura de forma a interpretar informações. Na tentativa de compreender
o grau de aprendizagem do aluno, aplicamos
duas atividades de correspondência, onde
também nos possibilitaria verificar o nível de
escrita dos números. Vygotsky (1991) apresenta o fato de que as crianças iniciam seu
aprendizado antes mesmo de entrarem para
a escola, justamente o aprendizado dos conceitos espontâneos.
Observei que na primeira atividade de
escrita numérica, a criança não teve dificuldades para escrever os números, observando as figuras. Na segunda atividade, com as
quatro figuras dispostas de forma aleatória,
ela contou com dificuldades, e escreveu as
quantidades (número) de forma correta.
O conhecimento lógico-matemático segundo Piaget (1978) é uma construção que
resulta da ação mental da criança sobre o
mundo, construído a partir de relações que a
criança elabora na sua atividade de pensar o
mundo, e também das ações sobre os objetos. Portanto, ela não pode ser ensinada por
repetição ou verbalização, a mente não é uma
tábula rasa. Observa-se que a criança evolui
a cada atividade, compreendendo e melhorando seu desempenho.
Atividade 5
O objetivo dessa atividade foi trabalhar
os conteúdos de Língua Portuguesa, Arte,
Matemática e Geografia. Fizemos uma atividade de leitura de um livro, onde sua história
relacionava-se com a matemática. Conforme
Silva (1992, p.57) “bons livros poderão ser
presentes e grandes fontes de prazer e conhecimento”.

Durante a leitura observei que o Y.R.
estava sempre atento ouvindo toda a história,
rindo com os personagens que apareciam,
pois alguns eram conhecidos. Enquanto eu
contava a história, mostrava as figuras do livro.
Observei que para a criança ouvir aquela releitura da história, impactou prazer e despertou interesse. Como destaca SILVA (1990,
p.32), "[...] A leitura, enquanto um elemento
fundamental do processo de ensino é, também sem dúvida, um poderoso meio para a
compreensão e transformação da realidade”.
Ao terminar a leitura, entreguei uma folha de sulfite para a criança solicitando que
ela escrevesse o nome da história contada e
nomes dos personagens que ele lembrasse.
Em seguida solicitei que desenhasse o que
mais gostou na história.
Atividade 6
O objetivo dessa atividade foi identificar
e comparar quantidade por meio da sequência numérica, ordenar quantidades e localizar
números. Fizemos uma atividade com o uso
de um jogo, o aluno deveria colocar a sequência numérica do relógio. Segundo os PCN
(BRASIL, 1997, p. 53) espera-se que o aluno
tenha a noção de quantidade e utilize procedimentos para identificar e comparar quantidades, também seja capaz de ordenar, localizar
números numa sequência numérica:
Tanto estudos quanto orientações curriculares vêm destacando a importância da
comunicação como elemento chave na
aprendizagem da matemática na escola
básica. Os currículos de Matemática elaborados e praticados ao longo do tempo
revelam, de maneira velada ou explícita,
expectativas relativas à questão da linguagem e da comunicação no ensino e
aprendizagem da Matemática (NACARATO; LOPES, 2009, p.119).

Observei que o aluno foi muito bem durante a excursão da primeira atividade, tanto
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que ajudou outra criança que se interessou
pelo jogo. O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 58)
destaca a importância de se valorizar atividades lúdicas na educação, visto que “as crianças podem incorporar em suas brincadeiras
conhecimentos que foram construindo”.
Ainda se observa a valorização do brinquedo, entendidos como componentes ativos
do processo educacional que refletem a concepção de educação assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares
da aprendizagem.
Porém, na atividade de coordenação,
notamos que ele não tem noção de onde se
começa a número. Pois, começou o número
de baixo para cima. Identificamos portanto
que o aluno já tem noção da sequência numérica, porém precisa desenvolver a coordenação motora . . . .scrita dos números.
Atividade 7
Os objetivos dessa atividade foram a
coordenação motora e escrita dos números
por meio de pontilhados, e resoluções de problemas para o desenvolvimento do raciocínio
lógico com exemplos do dia a dia. De acordo
com os PCN (BRASIL, 1997, p. 29) a resolução de problemas não é uma atividade para
ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação
para a aprendizagem. Por tanto é importante, pois proporciona o contexto em que se
podem aprender conceitos, procedimentos e
atitudes matemáticas.
Segundo Major e Walsh (1990) as habilidades motoras são básicas para o desenvolvimento de outras de estágios mais
avançados. Portanto é importante que sejam
bastante trabalhadas. Observei que nas atividades de pontilhados o aluno foi muito bem,
com mais facilidade seguiu os pontos que
formava o número com tranquilidade.
Nas atividades de resolução de problemas, também não teve dificuldades, apenas

pensava um pouco mais antes de responder.
Tinham alguns desenhos dispostos para pintura, porém naquele dia o Y.R. não teve muito
interesse em pintá-los. Concluí com as atividades que o aluno já tem se mostrado interessado e já consegue observar a matemática
no seu cotidiano.
Atividade 8
Objetivos nessa atividade a correspondência dos números de forma lúdica por meio
de jogo, trabalhamos o raciocínio lógico do
aluno . . . .oção dos números de forma aleatória. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 46)
os jogos constituem uma forma interessante
de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e
favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções:
A linguagem escrita nas aulas de Matemática atua como mediadora, integrando
as experiências individuais e coletivas na
busca da construção e apropriação dos
conceitos abstratos estudados. Além disso, cria oportunidades para o resgate da
auto-estima para alunos, professores e
para as interações da sala de aula (NACARATO; LOPES, 2009, p.129).

Nessas atividades já estava muito mais
familiarizado com os números e não teve dificuldades em fazer correspondência do número que estava no copo para a cartolina. Y.R.
Seguindo as direções do pesquisador e rapidamente relacionava os números. Da mesma forma com as outras atividades. Observei
que o aluno agora mais confiante se mostrou
em todo tempo interessado e empolgado na
execução de cada atividade e em cada uma
delas se saiu muito bem.
Atividade 9
Os objetivos dessas atividades foram
identificar os numerais, a escrita dos números, a contagem, ordem e operações. Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 57) com relação
aos números naturais, os alunos têm oportu31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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nidade de ampliar ideias e procedimentos relativos à contagem, comparação, ordenação,
estimativa e operações que os envolvem:
A linguagem matemática ou a alfabetização matemática, ao meu ver, não envolve
a escrita . . . .eitura apenas de números
e cálculos, mas também de espaços, forma, medidas, grandezas, tratamento de
informações – combinatória, probabilidade e estatística; uso de, por exemplo,
unidades de medidas não-convencionais;
construção, leitura e análise de gráficos
e tabelas; registro e organização de informações coletadas etc, ou seja, leitura
e escrita do mundo em que o indivíduo
está inserido (NACARATO; LOPES, 2009,
p.158).

Agora com mais facilidade Y.R já consegue identificar os numerais. Nessa atividade
trabalhamos . . . . o 10 com uma atividade
de pintar, onde desenvolveu a coordenação
motora, com ênfase onde o número começa
a ser escrito e onde acaba. Também realizou
as atividades de completar os números e operações de subtração.
Observei que foi muito bem na atividade
em completar os números faltantes e subtrair.
Pintou com muita facilidade os números, agora com mais confiança onde o número se
inicia e onde acaba. Nessa fase os resultados
têm sido excelentes.
Atividade 10
O objetivo dessa atividade foi trabalhar
a imaginação por meio de uma história do
livro e relacionar com a matemática. A escrita
dos números, a sequência numérica . . . .aciocínio lógico. De acordo com os PCN (BRASIL,
1997, p. 26) a Matemática deverá ser vista
pelo aluno como um conhecimento que pode
favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua capacidade expressiva, de sua
sensibilidade estética e de sua imaginação,
O plano elevado do aprendizado . . . .olução de problemas utilizando habilidades
de: conceitualização, abstrata, categoriza-

ção e outros. Estaremos requerendo tais
habilidades quando pedirmos aos alunos
para resolverem problemas em formas de
história em Matemática, responder questões de compreensão ou contar o que
vem depois (MAJOR; WALSH, 1990, p.4)

Observei que em quanto à história do livro era contada Y.R prestava bastante atenção
e depois com muita empolgação realizou as
atividades dispostas. Também realizou muito
bem as atividades de pontilhados e de ligar
pontos. Agora com mais confiança realizou
diversos exercícios de raciocínio, ficou muito
feliz que de 10 acertou 7. O resultado foi comemorado com muita alegria. Dessa forma,
o objetivo foi alcançado.

ANEXOS
Entrevista com a professora
Procuramos a professora Anedi, que leciona na EMEF XXXXX, por ser um local onde
um dos nossos pesquisadores trabalha como
estagiário. Relatamos que precisaríamos de
um aluno com dificuldades de aprendizagem
para realizarmos uma pesquisa de campo.
A professora nos relatou que havia alguns
alunos com dificuldades, e nos apresentou o
aluno Y.R. que tinha grandes dificuldades de
aprendizagem em Matemática. Muito prestativa a professora se colocou à nossa disposição para o que fosse necessário, por entender a importância da pesquisa de campo e
seus efeitos positivos na vida do docente.
Entrevista com o aluno
O fato de conhecer o aluno facilitou a
entrevista com o Y.R. Foi feita uma sondagem
para identificar seus conhecimentos prévios,
gostos e conhecer melhor sua rotina.
Atividades desenvolvidas durante a intervenção
Foram feitas três atividades por encontro, com conteúdos matemáticos. Trabalhei
com jogos de encaixe, memorização, corres31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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pondência, sequência numérica, percepção,
raciocínio lógico, soma, subtração, pontilhado, leitura, pintura, tablet e modelagem.
Atividade 1
Foi apresentado ao aluno um jogo com
números de . . . .0 (Fig.1), para ver o nível de
conhecimento numérico do mesmo. Utilizamos um jogo de encaixar peças, que contém
uma quantidade de imagens correspondente
ao número de figuras:
Figura . . . .tividade número e quantidade correspondente
Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Pedi para que a criança escrevesse em
seu caderno os números . . . .0 (Fig. 2) e, em
seguida, pintasse a quantidade de quadradinhos correspondentes:
Figura . . . .tividade de escrever números
Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Atividade 2
Trabalhei com uma sequência numérica
(Fig.3), a fim de interpretar e produzir escrita
numérica levantando hipóteses sobre ela. A
criança teria que ligar os pontinhos e seguir
os números, depois descobrir e pintar o desenho que aparecesse.
Figura . . . .tividade de sequência numérica e pintura . Fonte: fotografia tirada pelo
próprio pesquisador
Essa atividade possibilita ao aluno conhecer cada vez mais os números, e também
ajuda a memorizar a sequência numérica. Em
seguida, utilizamos um jogo (Fig.4) onde a
criança é desafiada a descobrir os números
que faltam no quadro numérico.
Figura . . . .ogo do Castelo
Fonte: Página Nova Escola (Disponível

em <http://acervo.novaescola.org.br/matematica/pratica-pedagogica/jogo-castelo-428059.
shtml>.
Atividade 3
Apliquei uma atividade com blocos de
imagens e números (Fig.5). A criança deveria contar a quantidade de figuras em cada
conjunto, depois pintar o quadradinho com o
número correspondente.
Figura . . . .tividade Conte e pinte
Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Atividade 4
Apliquei com a criança duas atividades
de correspondência (Fig. . . . .), para verificarmos o nível de escrita de números e de
correspondência do mesmo. Na primeira atividade a criança deveria escrever os números
conforme proposto nos enunciados, e, em seguida, pintasse as figuras.
Figura . . . .tividade para escrever o número correspondente. Fonte: fotografia tirada
pelo próprio pesquisador
Num segundo momento foram dispostas quatro tipos de figuras (peixe, estrela do
mar, concha e caranguejo) distribuídas aleatoriamente em quantidades diferentes, na folha
de atividade. O objetivo da atividade seria que
o aluno fizesse a contagem das figuras semelhantes colocando o número correspondente
à contagem de cada tipo de figura.
Figura . . . .tividade contagem de figuras
- Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Atividade 5
Neste dia trabalhei com a criança de
forma interdisciplinar utilizando o livro Uma
Casa para o Lobo (Fig. 8). Após a leitura do
livro (Fig. 9) fazendo as atividades pertinentes
ao livro.
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Figura . . . .apa do livro - Fonte: EDITORA FTD
Figura . . . .tividade leitura do livro - Fonte: Editora FTD.
Atividade 6
Apresentei três atividades para a criança. A primeira atividade era um jogo de encaixe. Um relógio (Fig. 10) e um coração (Fig.
11), onde ela teria que colocar as peças em
uma sequência lógica.
Figura 10 – Atividade de encaixe - Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Figura 11 – Atividade de encaixe - Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Na segunda atividade (Fig. 12) ele deveria ligar os pontos e formar um desenho:
Figura 12 – Atividade de ligar os pontos
- Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Na terceira atividade (Fig. 13) era para
ele pintar e passar o dedo sobre o número:
Figura 13 – Atividade sensorial - Fonte:
fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Atividade 7
Apresentei diversas atividades matemáticas (Fig. 14) trabalhando a soma, a correspondência, a memória, o pontilhado, a sequência, a percepção e coordenação:
Figura 14 – Atividades matemáticas Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador

nos copos.
Figura 16 – Atividades de correspondência - Fonte: fotografia tirada pelo próprio
pesquisador.
Fiz também uma árvore (Fig. 17), e em
ambas as atividades o aluno deveria fazer
correspondência.
Figura 17 – Atividades de correspondência - Fonte: fotografia tirada pelo próprio
pesquisador
Também foi utilizado o caderno quadriculado. Percebi que o Y.R. desenhou os números com mais facilidade. Fez pontilhados
e pintou os desenhos com muito interesse.
Atividade 9
Trabalhei os numerais . . . .0 com pintura, coordenação motora e exercícios de completar números faltantes (Fig. 18).
Figura 18 – Atividades de completar números - Fonte: fotografia tirada pelo próprio
pesquisador
Atividade 10
Trabalhei com a criança de forma interdisciplinar utilizando o livro E Eles Queriam
Contar (Fig. 19). Após a leitura do livro fizemos as atividades pertinentes ao livro.
Figura 19 – Capa do livro de LUZIA FARACO RAMOS FAIFI
Figura 20 – Atividade de leitura do livro
- Capa do livro de LUZIA FARACO RAMOS
FAIFI.

Figura 15 – Atividades matemáticas Fonte: fotografia tirada pelo próprio pesquisador
Atividade 8
Nesta intervenção utilizei recursos feitos
com cartolina e copos (Fig. 16). Escrevendo
os números de . . . .0 tanto na cartolina como
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com Araújo (2002), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma
síndrome relativamente comum entre 3% a 5% dos alunos em idades escolares, requerendo
do educador metodologias específicas para realizar um trabalho pedagógico que contemple
este aluno. Sendo assim, é fundamental o conhecimento sobre TDAH e suas implicações na
vida do aluno.
O Transtorno é sempre complexo, pois apresenta várias formas da criança se apresentar
diante da sociedade, e por isso deve ser estudado e analisado com a ajuda dos pais/familiares e principalmente da escola. Constatamos que essa parceria, quando bem feita, ajuda a
criança com transtorno opositor a se desenvolver, como as demais crianças.
Verificamos que, quando há o afeto da família, vivendo em um lar harmonioso no qual
a criança se sente segura e amparada, aliado a uma educação de qualidade em que sejam
garantidos os direitos do aluno com necessidades educacionais especiais, essa criança se
desenvolve com mais facilidade e dignidade. A escola deve oferecer a essa criança um atendimento educacional especializado.
É importante o trabalho conjunto da escola com a família, pois as duas são as peças
principais para o desenvolvimento da criança com TDAH. . . . .mparo . . . .egurança da família
aliados ao atendimento educacional especializado da escola.
Com isso, conclui-se que a parceria família e escola é essencial, mas, para que isso
aconteça, os profissionais da educação precisam de formação adequada que contemple a
inclusão em sala de aula. Precisam conhecer o TDAH e suas particularidades, para que possam realizar uma intervenção adequada em parceria com os pais. É necessário também um
interesse e comprometimento do professor na procura de uma formação continuada.
O referencial bibliográfico sobre TDAH pesquisado para a formulação deste projeto
escapa do âmbito educacional e perpassa por áreas do conhecimento como neurologia, psiquiatria, psicologia, pediatria, neuropsiquiatria, saúde coletiva e até endocrinologia.
Quanto ao diagnóstico, identificou-se a necessidade de uma cautelosa análise dos
sintomas mediante critérios definidos pelo DSM-5 . . . .oleta de dados provenientes de entrevistas do entorno social da criança, principalmente pais, familiares próximos e professores,
ressaltando a importância de um diagnóstico fundamentalmente clínico.
Outro fator que apareceu recorrente no material utilizado . . . .iscussão acerca da adaptação escolar para se receber o aluno com TDAH, respeitando as limitações que o transtorno
lhe causa e adequando o ambiente . . . .etodologia escolar para contemplar este aluno e
contribuir com o seu tratamento.
Embora diversos estudos tenham enaltecido os efeitos benéficos que as medicações
proporcionam aos portadores de TDAH, é discutido em alguns artigos da base de dados a
hipermedicalização das crianças, sugerindo a tentativa de controle de características inerentes
à infância . . . .dolescência e de medicalizar a vida. O diagnóstico perpassado por controvérsias, no que diz respeito a sua definição, etiologia,
diagnóstico e tratamento. As discussões referentes ao uso do psicotrópico para controlar os sintomas do TDAH são inúmeras.
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UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DA DANÇA NA ESCOLA
RESUMO: A dança é uma forma de linguagem corporal que permite diferentes possibilidades
e combinações de movimentos, trazendo inúmeros benefícios tais como relaxamento, prazer
proporcionado pelos movimentos físicos do corpo, se fazendo presente na cultura humana desde
as primeiras civilizações. No contexto escolar a dança se desenvolve através da linguagem
artística, em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio. Desta forma ela deve
ser considerada importante no ambiente escolar enquanto formação para a sensibilidade, reflexão
e desenvolvendo a própria consciência corporal. Assim este trabalho buscou compreender a
importância do ensino da dança considerando tanto os documentos orientadores quanto a prática
vivenciada por alunos e professores. Apesar de a escola ser reconhecidamente o primeiro espaço
de educação formal, ainda temos muitos fatores que dificultam esse aprendizado, um deles
. . . .ificuldade de formação dos docentes bem como fatores de ordem cultural e ainda dando
sentido e significação àquele que realiza a dança.
Palavras-chave: Arte; Dança; Educação; Currículo.
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INTRODUÇÃO

A

arte como forma de conhecimento já é bastante conhecida e acenada por parte
dos arte-educadores, mesmo que em alguns casos não se revertam em prática
efetiva. Este argumento tem sido inclusive, um dos mais usados para convencer
os meios escolares e políticos de que as artes devem ter um lugar no currículo escolar tanto
quanto e com mesma carga horária que as demais disciplinas do currículo.
O ensino a partir da arte pode propiciar um desenvolvimento do pensamento artístico,
sensibilizando e dando sentido às experiências das pessoas. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer,
apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas individuais e
coletivas de distintas culturas e épocas.
Nossa linguagem corporal é formada desde o nascimento, por meio de cantigas de
ninar, brincadeiras infantis, danças populares e outros. Ao longo de nossa história vai se transformando a partir do convívio social e dos meios de comunicação. Integramos determinados
grupos sociais e passamos a conhecer diferentes tipos de dança.
Assim na primeira seção traremos um quadro da história da dança, os primeiros relatos
de que o homem dança, e sua difusão ao longo da história. Na segunda seção trataremos
da relação da dança com a educação, ou seja, de que forma os arte-educadores pensam a
dança e quais as contribuições efetivas da dança para a formação intelectual do educando,
contrariando a ideia de dança apenas como atividade lúdica, e apontando de fato para uma
contribuição intelectual na formação do alunado.
Na terceira seção veremos o modo pelo qual a escola trabalha efetivamente a dança,
que na sua maioria se resume a coreografias prontas, que não fazem o menor sentido para
os alunos, que se vale apenas para entreter os pais em datas festivas, ao mesmo tempo esta
seção busca indicar um possível caminho para um real aprendizado. E por fim trouxemos na
quarta seção alguns elementos apresentados pelos PCN ́s (Parâmetros Curriculares Nacionais) e DCE´s (Diretrizes Curriculares Estaduais) caso visto aqui a DCE do Paraná, documentos estes que direcionam o ensino da Arte e de modo mais específico a Dança.
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ORIGEM E DIFUSÃO DA DANÇA
Os primeiros registros de que os humanos dançam data do Paleolítico Superior,
ou seja, entre quarenta e cinquenta mil anos
a. C. Época onde apareceram as pinturas rupestres, das lanças e dos instrumentos mais
bem confeccionados, além de outros avanços
culturais e de organização social. Também datam deste período alguns objetos musicais,
como por exemplo: matracas e flautas primitivas.
De acordo com Mendes (1985), o movimento no espaço de acordo com alguma divisão rítmica do tempo, interna ou externa ao
dançarino, faz parte de nossa cultura desde
as sociedades mais antigas. Para este autor
a dança existiu antes mesmo da crença numa
vida póstuma, fazendo parte de atividades de
magia. O sentido mágico parece estar sempre presente, ainda que para alguns teóricos
afirmam se tratar de meras imitações de animais e fenômenos da natureza, a dança fazia
parte de uma intenção de relacionar-se e com
o dominar, seres e fenômenos, como fonte de
poder e de sobrevivência.
Uma das maneiras possíveis de explicar
o surgimento da dança . . . .artir da antropologia, entendendo o “ritmo” como um fator
de agregação e socialização dos homens,
organizador da sociedade, definidor e comunicador de hierarquias (MENDES, 1985).
Nesta perspectiva antropológica, a dança tem
grande importância para o trabalho na escola,
pois se trata de um ambiente público e coletivo. Numa perspectiva biológica, além da
integração entre homem e seu corpo, destaca-se o domínio da gravidade como grande
conquista do homem por meio da dança.
De acordo com Mendes (1985, p. 7), a
dança já possuía status de arte na Idade da
Pedra, tendo sido “relegada à condição de
espetáculo” somente quando o homem passou, na Idade do Metal a desenvolver uma racionalidade não, rítmica, deslocando a dança
para o drama é que teria levado a dança a se

desmembrar em atividades separadas, como
“jogos, exercícios físicos, teatros e religiões”.
Mendes (1985) coloca que enganamo-nos
quando pensamos que os mitos são coisas
do passado.
O que fazemos é substituí-los por outros
mitos, ou os mesmos são repaginados. Tudo
o que fazemos, seja alimentação, casamento,
trabalho, artes, sabedoria, está repleto de mitos. E muitos deles são herdeiros da tradição
greco-romana, no conteúdo e na forma. Após
o período Neolítico, já na Antiguidade Clássica, a dança dividia-se em: dança sagrada
realizada em rituais e dança profana ligada ao
entretenimento.
Para Mendes (1985), as danças com
mímicas podem ter originado os coros dos
teatros gregos. Assim podemos compreender
porque alguns teóricos afirmam que a dança
de alguma forma está na origem do teatro. As
encenações coletivas ou religiosas ou não, se
tornaram cada vez mais dramáticas, até que
a história encenada se apoiasse em um coro
composto inicialmente por dançarinos mascarados, que passaram a dialogar, e depois
por atores cuja função era manter a coesão
da narrativa.
Tendo em vista esse contexto, Mendes
destaca que: “A dança, portanto, desde a Antiguidade Clássica se apresenta ao pensamento
ocidental como uma atividade definida e cultivada, e não como uma manifestação espontânea irracional” (MENDES, 1985 p. 14).
Com o declínio da civilização clássica
grega, a dança perdeu prestígio e passou a
ser realizada por escravos de colônias orientais, e, na Roma Antiga, essa arte era considerada por muitos, como coisa de bêbado ou
de desajuizados (MENDES, 1985).
Apesar de Roma ter recebido dançarinos e danças gregas, eles eram vistos apenas
como espetáculos, tendo especial atenção à
pantomima, ou seja, a narrativa de enredos
por meio de gestos e movimentos corporais,
com o mínimo de vocalização.
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No início da Era Cristão a Igreja Católica Romana tolerou danças religiosas, no entanto não legitimou aquelas demasiadamente
ligadas a religiões consideradas pagãs, ainda
não ritualizadas no culto católico. Porém com
o passar dos séculos, a dança foi totalmente
banida da religião católica, o que não impediu
que povos cristianizados continuassem com
suas danças milenares.

mestres de baile, com o incentivo do rei Luís
XIV, tornaram-se profissionais. Em 1661 ele
fundou a Academia Real de Dança, na qual
Pierre Beauchamp fez história determinando
as cinco posições básicas da dança barroca francesa, que se tornaria o balé. Assim,
a dança passou a ter regras rígidas, passos
nomeados e um intenso treino dos bailarinos
(MENDES, 1985).

Com o declínio do Império Romano do
ocidente, teatro e dança praticamente desapareceu, Mendes afirma: “[...] Perseguidos
durante alguns séculos, funâmbulos, dançarinos, acrobatas, levaram vidas miseráveis [...]
embora fossem apreciados pelo povo (1985,
p. 18)”.

Conforme a dança evoluiu . . . .entalidade da sociedade também, tanto os movimentos quanto o figurino, ficaram inadequados,
Roupas grandes, pesadas e apertadas impedem movimentos mais leves e fluentes, além
de destoar o momento urbano e industrial que
viviam os europeus (MENDES, 1985).

De acordo com Mendes (1985), a Idade
Média foi marcada por artistas mambembes,
que corriam territórios para se apresentar em
feiras, nos limites dos castelos ou em pequenos aldeamentos. Como viajavam muito, inclusive acompanhando as cruzadas ao oriente,
conheciam muitas danças diferentes, as quais
eram exibidas e depois imitadas até mesmo
pelos nobres. Deste modo surgia a dança de
salão ou de corte.

Mendes (1985), afirma que a hora é da
bailarina, de forma que o papel masculino fica
cada vez mais de lado. O romantismo é eficiente em associar a dança à atividade feminina e, em exaltar a mulher como graciosa e
leve. Já no final do século XIX, o momento é
dos russos, que, com um trabalho técnico de
primeira ordem e participação de compositores como Tchaikovsky, Stravinsky, levaram o
balé ao seu auge.

Já no século 15 d. C., as danças de salão que se originaram nas danças populares
eram conhecidas em quase toda a Europa,
especialmente na França. São dessa época
as danças: chaconne, gavota, minueto, pavana etc. (MENDES, 1985).

De acordo com Inês Bogéa (2004),
a Rússia teve grandes nomes como, por
exemplo: Lev Ivanov de, O Lago dos Cisnes
. . . .uebra-nozes, Marius Petipas, de origem
francesa, que trabalhou na Rússia criando A
Bela Adormecida e Dom Quixote. Ao mesmo
tempo, começava o movimento de uma nova
revolução na dança. Alguns nomes tais como
o da dançarina Isadora Duncan, foram essenciais para o surgimento de uma dança livre
de regras, que buscava formas alternativas
de movimento, contestando a dança clássica.
Com sua dança livre, ela influenciou os balés
russos.

A dança desenvolveu-se como o caminhar da história da civilização ocidental, tornou-se uma linguagem cada vez mais complexa, requerendo treino e grupos com certo
nível de organização para dançá-las, saiu do
meio popular e ganhou espaço específico.
Seja no palco, seja na corte, a dança entrou
em cena. Assim, inicia-se a história da dança cênica no ocidente com o balé (MENDES,
1985).
O balé nasceu no século XV, nas cortes da renascença. As danças de corte, que
já estavam sofisticadas pelo trabalho dos

Segundo Bogéa (2004), em Paris, encontram-se Émile Dalcroze e Rudolf Laban,
considerados grandes teóricos da Dança
Moderna. Laban está na origem da escola
expressionista alemã, que, por sua vez, originou a dança-teatro. Já Dalcroze era compo31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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sitor e educador musical nascido na Suíça,
desenvolveu um método inovador de ensino
de música, trabalhando nesta relação aos
movimentos corporais. Nascia deste modo a
ginástica rítmica, “tradução mecânica do ritmo da música através do corpo” (MENDES,
1985, p. 55).
Já a Dança Moderna surge como uma
proposta de fugir à rigidez da dança clássica.
Bailarinos descalços, torções e contrações,
renderam-se à gravidade, tudo isso passou
a ser experimentado e, mais do que isso,
era considerado uma bandeira de liberdade
(MENDES, 1985).
A partir daí diversos bailarinos e coreógrafos aventuraram-se no campo experimental da dança, criando suas próprias técnicas.
A Dança Contemporânea, por sua vez, vem
delineando desde a década de 1960. O que a
torna diferente da moderna é especialmente o
fato de ser muito mais centrada no dançarino
ou bailarino, que é intérprete e muitas vezes,
o próprio coreógrafo, pois a criação em Dança Contemporânea possui um olhar maior ao
processo . . . .dentidade do dançarino.

A DANÇA NA EDUCAÇÃO
O fazer sentir da dança nunca está dissociado do corpo. Para que possamos compreender estética e artisticamente a dança é
necessário que nossos corpos estejam engajados de maneira integrada. E esta é uma
das grandes contribuições da dança para a
educação do ser humano. Educando corpos
capazes de criar, pensar e re-significar o mundo, vendo-o em forma de arte (MARQUES,
2007).
De acordo com Marques (2007), a dança não deve ser considerada um amontoado
de sentido e emoções. Afirma que a dança
como arte trabalha com sentimentos cognitivos e não somente com o sentimento afetivo.
Os sentimentos cognitivos se integram aos
processos mentais exatamente por meio de
nossos corpos. E por meio dele compreende
o mundo de maneira diferenciada a partir da

arte, da estética. . . . .esta maneira que a dança na escola se diferencia do baile de carnaval por exemplo. O corpo que dança . . . .orpo
na dança tornam-se fonte de conhecimento
sistematizado.
Os alunos aprendem o mundo principalmente por meio de imagens e movimentos.
Como uma das vias da educação do corpo, a
dança torna-se de certo modo indispensável
para a sociedade atual. Através de nossos
corpos é que aprendemos quem somos, porque estamos neste mundo e como nos comportar diante dele. No trabalho do coreógrafo
e dançarino Rudolf Laban é possível pensar
a diferença entre dança e movimento. Laban
buscou conhecer e ampliar as possibilidades
de expressão humana por meio da arte da
dança. Formulou uma ciência chamada coreologia ou estudo da dança. Ela nos ensina
que dançar . . . .rticulação entre movimento,
dançarino, som e espaço.
Laban coloca que o movimento em si é
essencial para que a dança se realize, . . . .través da percepção, experimentação e análise
em nossos corpos do quê, onde, como e com
quem o movimento acontece, a partir de então criar, transformar e compreender a dança.
Para Rudolf Laban (apud CARVALHO,
2006, p. 35); “[...] . . . .elação do movimento
com os outros aspectos da dança (coreologia), quando criamos relações simbólicas que
a transformam em arte”. Assim podemos afirmar que a dança no ocidente parece sempre
ter feito parte de uma racionalidade artística.
Assim a dança na escola deve desconsiderar práticas que afirmam a execução de
movimento rígido e perfeito. Ao passo que
deve afirmar a expressão livre do aluno. Laban
desenvolveu o estudo do movimento humano
em seus significados e relações com o meio,
resgatando os atos espontâneos pela dança
e considerando a rotina de movimentos como
restrição à expressividade. Sua proposta de
dança não considera apenas a graciosidade,
beleza das linhas e leveza dos movimentos,
mas a liberdade que possibilita ao homem
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se expor por seus movimentos e encontrar a
auto-suficiência no próprio corpo.
A educação pode desenvolver corpo
e mente, ensinando a pensar em termos de
movimento para dominá-los, conforme coloca
Laban:
[...] um professor diante dos alunos sentados em suas carteiras pode, através da
compreensão, fazer tanto para ajudar toda
a classe e cada criança individualmente
como o professor de dança ou de ginástica, cujo interesse pelo movimento é mais
imediato. O docente que ensina matérias
do tipo acadêmico deve apreciar os esforços expressados por meio do movimento,
assim como o professor de dança que
tem que se dar conta de que há um esforço mental implícito em toda atividade
(LABAN, 1990, p. 102).

Ao tratar da dança teremos sempre elementos históricos, culturais e sociais da dança como por exemplo: a estética, apreciação
e crítica, sociologia, antropologia e outros saberes como anatomia humana. Podemos afirmar que os conteúdos específicos da dança
são aspectos e estruturas do aprendizado do
movimento (aspecto da coreologia, educação
somática e técnica). . . . . possibilidade de vivenciar a dança em si tais como: o repertório,
a improvisação . . . .omposição coreográfica
(MARQUES, 2007).
Nossa sociedade é formada por diversas etnias, diversas culturas, desta forma é
preciso refletir o modo como devemos ensinar a dança em nossas escolas. Partindo
deste preceito Marques (2007), coloca que
num primeiro momento a escola estaria mais
voltada para danças com finalidades artísticas. É preciso ter em mente, que os alunos
em sala de aula, tem seus próprios repertórios de dança, suas próprias escolhas pessoais, movimentos próprios de improvisação e
criação, assim como maneiras diferentes de
apreciar a dança.
Para que possamos fazer escolhas significativas para nossos alunos é preciso levar
em consideração o contexto em que o aluno

está inserido. Partindo desta ideia o contexto
dos alunos é essencial para o fazer-pensar a
dança, pois garante a relação entre o conhecimento em dança e as relações, sociológicas,
políticas e culturais (MARQUES, 1999).
O professor tem papel de articulador entre contexto . . . .onhecimento em dança a ser
desenvolvido na escola. Cabendo ao docente
intermediar seus repertórios pessoais e culturais, como por exemplo: o rap, o funk, a dança
de rua, e outras preferências que possa vir a ter.

A ARTE COMO EXPERIÊNCIA
De acordo com Ana Mae Barbosa
(2001), a Obra Art as Experience, ou seja,
Arte como Experiência de John Dewey (18591952), trata da arte a partir da experiência. A
ideia de experiência é central em toda a filosofia de Dewey, tratando assim da experiência
no campo das artes.
Dewey escreveu sobre educação, ciência, política entre outros assuntos. Manteve-se
coerente com seus princípios de entendimento do mundo e com um particular conceito
de experiência. Filósofo pragmático Dewey
ao tratar da arte em sua filosofia colocou na
perspectiva da experiência, solucionado assim muitas das questões impostas por um
ensino e aprendizagem de artes na pós-modernidade (BARBOSA, 2001).
Este filósofo tem uma ampla compreensão da estética, enxergando-a em todos
os âmbitos de nossa vida, o que nos auxilia
no relacionamento com obras de arte menos
convencionais, como as que emergiram das
transformações sociais e culturais do século
XX, e que se seguem no século XXI.
O filósofo tem uma teoria da educação
que leva em conta a velocidade das transformações no mundo moderno e contemporâneo, entendendo que somos ativos no
ambiente em que vivemos (DEWEY, 1971).
Somando-se a isso o fato de que possui uma
concepção de estética como algo que está na
vida em geral, e que uma experiência estética prescinde da linguagem artística, pode-se
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dizer que na concepção de Dewey (1980), o
mundo é repleto de eventos estéticos com os
quais nos relacionamos ativamente.
Portanto, a aprendizagem . . . .ocialização ocorrem como um processo de reconstrução da experiência. O indivíduo está envolvido com o próprio processo de viver; existem
em nós interesses, entendidos como sintomas orgânicos da necessidade que todo ser
humano tem de se desenvolver plenamente.
Esses interesses são resultado da ação
contínua que exercemos sobre o mundo em
estamos inseridos, . . . .esse sentido que somos pessoas ativas (DEWEY, 1971). Ainda
para este autor, o planejamento das ações
leva em conta aspectos cognitivos, emocionais e sociais, pois “os processos psicológicos e sociais estão relacionados organicamente” (DEWEY, 1980, p. 35).
Uma criança pequena inserida em determinado ambiente ou contexto de aprendizagem experimenta por meio de suas ações,
diversos objetos à sua volta. Sabemos de
acordo com estudos da área de psicologia,
bem como os realizados por Piaget e Vygotsky, que fazemos isso desde os primeiros
anos de vida, por meio da exploração da brincadeira, do faz-de-conta, da educação formal
entre outras experiências, inclusive artísticas.
A criança pequena traz consigo questões de seu interesse. Com base nisso gera
uma hipótese e satisfaz-se com ela, até que
uma nova informação que não estava presente antes em seu contexto de aprendizagem
a move de seu lugar convicto. Conclusão
baseada em diferentes argumentos que ela
mesma constrói, causa-lhe um sentimento de
realização que é essencialmente estético.
Para Dewey (1980), as experiências
dominantemente intelectuais têm uma qualidade estética quando a sua conclusão está
de acordo com os argumentos, e surge um
sentimento de satisfação gerado pela consumação que foi atingida por um movimento
organizado e ordenado, ou seja, a experiência

intelectual quando completada traz consigo
uma experiência estética.
Ao pensar a educação Dewey (1971),
chega a um inevitável papel do professor,
como aquele que propicia a qualidade do
meio em que a criança ali inserida se desenvolverá. Tendo em vista esta ideia entende-se
que um dos papéis do professor é disponibilizar recursos materiais, afetivos, culturais, intelectuais que promovam a qualidade estética
da experiência da criança.
Neste sentido a arte ganha papel fundamental: as artes são o âmbito mais palpável
da experiência completa, mesmo porque cada
símbolo de que se utiliza é uma unidade em
si, apropriada e ressignificada (DEWEY, 1980).
Tanto na dança como nas artes visuais, a linguagem expressa à síntese ou conclusão de
uma questão . . . .inguagem artística que, para
conseguir comunicar artisticamente, precisa
ser o resultado estético de um processo, o qual
é, inevitavelmente, de aprendizagem.
Assim, como o fazer artístico tem uma
dimensão educativa essencial. Neste sentido
o professor de artes entra para auxiliar ou
conduzir este processo. O professor tem papel fundamental na qualidade das respostas
que os alunos podem dar às questões de seu
interesse, seja por meio de pinturas, do canto
ou de movimentos corporais.
Para Dewey (1971), outro aspecto importante da experiência é que ter uma experiência não consiste apenas em se realizar uma
ação, nem apenas sofrer uma ação. . . . .elação mútua entre as duas coisas. A dialética
entre sofrer uma ação e realizá-la.
As ideias de Dewey discutidas aqui nos
ajudam a pensar sobre o fazer artístico, caso
discutido aqui a dança, em busca de tornar
presente o sentimento estético do aluno.
Sentimento este que só ocorre quando seu
interesse está concretizado em seu produto
artístico, apreciado e entendido esteticamente
por seus interlocutores.

A ARTE DA DANÇA NA ESCOLA
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A dança tem tido um lugar à margem
do cotidiano escolar e, em geral, serve como
exibição para pais durante eventos realizados
na escola. As crianças entram em cena e os
adultos, disputam os melhores lugares para
fazer as fotografias.
Os professores, pouco antes dos eventos, começam a ensaiar com as crianças coreografias pré-definidas, cujos temas não fazem
parte de seu universo simbólico e cujos movimentos nunca foram experimentados antes.
Sorteiam papéis a serem representados, sorteiam pares para dançar juntos, determinam
figurino. Assim, a expressão pelo movimento
acaba ficando em último plano.
A prática de se apresentar a uma plateia é sem dúvida muito importante para a
formação das crianças, pois está relacionada
com o desenvolvimento das habilidades de
planejamento, de comunicação, de compromisso com o coletivo, de responsabilidade,
de cuidado estético. No entanto pode-se afirmar que quanto menores as crianças, mais
espontâneas deveriam ser as danças durante
as festas, mesmo que estas se restrinjam a
imitações de danças tradicionais que ali se
presenciam.
Muitas vezes as crianças gostam de estar ali se apresentando, mas isso se dá não
tanto pelo dançar, mas pela aprovação dos
adultos. Como as crianças não desenvolveram completo senso crítico em relação às demandas de pais e professores é importante
que estes tenham atenção àquilo que é exigido das crianças.
A apresentação em cena de algo que
não faz sentido é uma violência simbólica. A
atenção com as crianças que não querem se
apresentar e as que se apresentam constrangidas deve ser um ato de cuidado e respeito.
Além disso, é preciso atentar-se também às
crianças que não tem problema nenhum em
se apresentar, pois naturalizar as atividades
sem sentido pode ser tão ou mais perigoso
que impô-las.

As escolas têm transformado as danças
tradicionais em danças cênicas sem nenhum
critério ou reflexão prévia, . . . .omento da festa
tem se transformado em momento de apresentação formal, que fica ainda mais tenso
quando se resolve dar um caráter competitivo
às apresentações. Assim é importante lembrar que não devemos rivalizar manifestações
culturais das crianças.
Para que uma festa seja de fato uma
festa, a dança tem que ser parte da identidade do grupo, tem que compor um repertório
significativo ou pelo menos expressá-lo. Para
realizar uma festa é preciso contemplar o que
faz sentido para a comunidade. É importante
nunca desmotivar o grupo, enquanto tal, para
posteriormente investir na construção de valores próprios.
Nossa cultura nos apresenta uma diversidade cultural muito ampla. No Brasil temos
culturas/danças baseadas num regionalismo
tais como: o frevo em Olinda, a chula nos Centro de Tradições Gaúchas ou ainda o samba
em São Paulo e no Rio de Janeiro, que por
si só são diferentes. Tendo esse contexto em
vista devemos refletir como a escola pode
dialogar com essas culturas corporais.
A situação de uma apresentação formal é
sempre mais séria quando se trata de festas tradicionais, como carnaval, páscoa e festa junina,
pois em geral o dia da apresentação é sempre
de muito nervosismo. Não porque a criança não
saiba o que deve fazer, pois as coreografias
tendem a estar tecnicamente aquém de suas
possibilidades. Mas sim porque as crianças não
se sentem confortáveis ainda, e como aprenderemos mais tarde como adultos a fazer coisas
que não tem sentido. A exposição para os outros em si não . . . .rincipal fonte de nervosismo,
mas sim a evidência pública que está a fazer
algo que não se acredita. Marques afirma que:
Se somos um país que vende e revende
a imagem de um país que dança, porque
dançar na escola? Ainda preponderam
nos discursos e comentários de muitos
de nossos professores (as) a ideia de que
a dança na escola é "bom para relaxar",
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"para soltar as emoções", "expressar-se
espontaneamente" e não são poucos os
diretores(as) que querem atividades de
dança na escola para "conter a agressividade" ou "acalmar" os alunos(as). Ou
seja, a dança torna-se um ótimo recurso
para "se esquecer dos problemas" e, para
usar um termo em voga, "prevenir contra
o stress" (MARQUES, 2007, p. 23).

Do mesmo modo, ainda são constantes
os trabalhos com dança que servem somente
ao propósito de "trabalhar a coordenação motora" e "ter experiências concretas" nas outras
áreas do conhecimento. Mas, será que para
alcançar todos estes objetivos precisamos realmente da dança? Não que ela não os atenda, mas outras disciplinas também satisfazem
a estas necessidades e, em alguns casos, até
mesmo de maneira mais efetiva.
O forte preconceito em relação à dança é um motivo, inclusive, para muitos professores (as) darem outros nomes às suas
atividades com a dança ("expressão corporal", "educação pelo/do movimento", "arte e
criação", "movimento e criação", etc.) que, em
última instância, mascaram suas intenções e,
ao mesmo tempo, permitem que um número
maior de alunos (as) tenham acesso a ela
(MARQUES, 2007, p. 23).
A educação corporal faz deve ser um
dos objetivos educacionais da dança, na medida em que as referências gestuais, os hábitos e comportamentos são parte do sujeito,
como afirma Soares:
Os corpos são educados por toda a realidade que os circunda, por todas as
coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços
definidos e delimitados por atos de conhecimento. Uma educação que se mostra como face polissêmica e se processa
de um modo singular: dá-se não só por
palavras, mas por olhares, gestos, coisas,
pelo lugar onde vivem (SOARES, 2001,
p.110).

Rodrigues (1987), afirma que a educação tem um importante papel na formação
dos sujeitos, formando hábitos corporais. Corroborando com esta ideia Gonçalves (1994),

afirma que o corpo é comunicação.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN´s) em arte tiveram como principal fundamentação metodológica a proposta de Ana
Mae Barbosa, denominada de Metodologia
Triangular. Por meio da metodologia triangular, como ficou conhecida a proposta, Ana
Mae Barbosa implementou o ensino da arte
utilizando uma abordagem com tríplice ação:
o ‘fazer’ artístico; o ‘ver’, como a leitura de
obras de arte; . . . .contextualizar’, com o estudo da informação histórica.
Buscando sistematizar o aprendizado
da arte, em 1982, foi criada uma proposta
inglesa e norte-americana vinculada ao Getty
Center for Education in the Arts. Neste momento, a arte-educação valorizava quase exclusivamente o desenvolvimento da auto-expressão.
Na busca por espaço no currículo escolar, a disciplina de Artes necessitava de conteúdo próprio. Com a proposta denominada
de Discipline-Based Art Education (DBAE).
Na construção de conhecimento em arte, o
DBAE valorizava não só a produção artística, mas também as informações culturais e
históricas, bem como a análise das obras.
Assim o ensinar artístico baseia-se no sentir,
compreender a partir da dimensão histórica.
No Brasil, Ana Mae Barbosa adaptou
esta teoria ao nosso contexto, denominando-a
Proposta Triangular: o fazer artístico; a leitura
da imagem . . . .istória da arte. Como coloca
Barbosa:
O que a arte na escola principalmente
pretende é formar o conhecedor, fruidor
e decodificador da obra de arte. A escola
seria a instituição pública que pode tornar o acesso à arte possível para a vasta
maioria dos estudantes em nossa nação
(BARBOSA, 1991, p. 10).

A arte como área de conhecimento a
ser trabalhada nas escolas, foi reconhecida
legalmente pela LDB (Leis de Diretrizes e Ba31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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ses) 9394/96; em 1997 com a inclusão da
dança nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN´s). Os PCN´s passaram a considerar
a Música, as Artes Visuais, o Teatro . . . .ança
como linguagens artísticas autônomas no Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN´s) são diretrizes elaboradas pelo Governo Federal que orientam a educação no
Brasil e são separadas por disciplina. Além da
rede pública, a rede privada de ensino também adota os parâmetros, porém sem caráter
obrigatório.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
PCN´s são referências de qualidade para os
Ensinos Fundamental e Médio do país elaborados pelo Governo Federal. O objetivo é
propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto
pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se aprende mais e
melhor.
Eles atuam como uma alternativa aos
professores de arte que possam vir a desconhecer as especificidades da dança como
área de conhecimento. Não se trata de capacitar e instrumentalizar o trabalho artístico,
mas apenas indicar o caminho a ser buscado,
ou seja, indicar um parâmetro.
Os PCN´s, como uma proposta inovadora e abrangente, expressam o empenho em
criar novos laços entre ensino e sociedade
e apresentar ideias do que se quer ensinar,
como se quer ensinar e para que se quer
ensinar. Eles não são uma coleção de regras
e sim, um pilar para a transformação de objetivos, conteúdo e didática do ensino.
Marques coloca que: “No Brasil, tenho
notado nos últimos anos a preocupação de
nossos educadores e legisladores em pelo
menos mencionar a dança em seus trabalhos
e programas (MARQUES, 1997 p. 20)”. No
Caderno de Artes dos PCN´s é justificada a
dança na escola: “A arte da dança faz parte
das culturas humanas e sempre integrou o tra-

balho, as religiões e as atividades de lazer. Os
povos sempre privilegiaram a dança, sendo
esta um bem cultural é uma atividade inerente
à natureza do homem” (BRASIL, 1997, p.49).
Encontrar o espaço da dança na escola
estaria no desenvolvimento da compreensão
de sua capacidade de movimento, que seria consequência do conhecimento do seu
próprio corpo, fazendo com que suas ações
sejam carregadas de expressão, inteligência,
autonomia, responsabilidade e sensibilidade.
No Caderno de Artes encontra-se a presença dos jogos cantados e das cirandas,
como se pode observar a seguir:
Os jogos populares de movimento, cirandas, amarelinhas e muitos outros são
importantes fontes de pesquisa. Essas
manifestações populares devem ser valorizadas pelo professor e estar presentes
no repertório dos alunos, pois são parte
da riqueza cultural dos povos, constituindo importante material para aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 50).

De acordo com PCNs, os principais
objetivos da dança seriam: 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. A dança traz consigo o compromisso
social de ampliar a visão e as vivências corporais do aluno em sociedade (BRASIL, 1997).
Já nas Diretrizes Curriculares Estaduais
– DCE, caso visto aqui as DCE´s do Estado
do Paraná afirma que:
Para o ensino da Dança na escola, é
fundamental buscar no encaminhamento
das aulas, a inter-relação dos elementos
próprios da linguagem da dança com os
elementos culturais que a compõem. É
necessário desconstruir a ideia de que a
Dança aparece somente como meio ou
recurso “para relaxar”, “para soltar as
emoções” (PARANÁ, 2008, p. 41).

Segundo Marques (2007) a escola deve
dar parâmetros para sistematização e apro31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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priação crítica, consciente e transformadora
dos conteúdos específicos da dança e, portanto, da sociedade, como menciona:
A escola teria, assim, o papel não de reproduzir, mas de instrumentalizar e de
construir conhecimento em/através da
dança com seus alunos (as), pois ela é
forma de conhecimento, elemento essencial para a educação do ser social (MARQUES, 2007, p. 23).

Assim, este trabalho buscou abordar
algumas questões para uma reflexão sobre o
modo pelo qual a dança é ensinada na escola
e indicando alguns possíveis caminhos para
o desenvolvimento desta atividade em sala
de aula. Buscando a reflexão do modo pelo
qual a escola vê a dança em seu currículo, e
como ela efetivamente é trabalhada.

Neste sentido as DCE do Paraná colocam que:
A dança tem conteúdos próprios, capazes de desenvolver aspectos cognitivos
que, uma vez integrados aos processos
mentais, possibilitam uma melhor compreensão estética da arte. Os elementos
formais da dança, nestas diretrizes, são:
movimento corporal: o movimento do
corpo ou de parte dele num determinado
tempo e espaço; espaço: é onde os movimentos acontecem, com utilização total
ou parcial do espaço; tempo: caracteriza
a velocidade do movimento corporal (ritmo e duração), (PARANÁ, 2008, p. 74).

O elemento central da Dança . . . .ovimento corporal, por isso o trabalho pedagógico pode basear-se em atividades de experimentação do movimento, improvisação, em
composições coreográficas e processos de
criação (trabalho artístico), tornando o conhecimento significativo para o aluno, conferindo-lhe sentido a aprendizagem, por articularem
os conteúdos da dança.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho de revisão bibliográfica foram utilizados artigos científicos publicados, livros e discussões acerca
da temática ensino da dança no contexto escolar, bem como sites de pesquisa.
Considerando principalmente os trabalhos publicados por John Dewey acerca do
aprendizado enquanto experiência, Ana Mae
Barbosa com a proposta ou metodologia
triangular e Isabel Marques acerca de suas
reflexões sobre o ensino da dança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pudemos perceber que o ensino da arte e mais especificamente da dança
no contexto escolar, pode desenvolver nos alunos, educando o corpo. Apesar da dança fazer
parte da história da humanidade, comumente ela é desenvolvida no âmbito escolar, a partir
de momentos e descontextualizados e sem sentido.
A Arte no Brasil diz respeito a um enorme descompasso entre a produção teórica, que
tem um trajeto de constantes perguntas e formulações, . . . .cesso dos professores a essa
produção, que é dificultado pela fragilidade de sua formação, pela pequena quantidade de
livros editados sobre o assunto, sem falar nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem
a atividade artística na escola a um verniz de superfície, que visa às comemorações de datas
cívicas e enfeitar o cotidiano escolar (BARBOSA, 2003).
Desta forma a dança no contexto escolar pode contribuir para o autoconhecimento dos
indivíduos bem como para quebra de preconceitos sejam eles de natureza étnica, religiosa
entre outras.
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CONSTRUTIVISMO: A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR
LETRANDO
RESUMO: O presente trabalho, com a temática voltada para o Letramento, tem como objetivo
discutir de que maneira as práticas construtivistas interferem no processo de letramento e qual a
importância de alfabetizar letrando as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Assim,
como uma discussão teórica, pretende discutir sobre a perspectiva de leitura e escrita como práticas
sociais que só têm sentido quando produzidas e interpretadas em um determinado contexto, com
uma determinada intenção e com modos específicos de organização. Para tanto, parte-se de
pressupostos teóricos relacionados à psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente
os trabalhos de Ferreiro e Teberosky (1985), e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa (1997). O trabalho também fundamenta-se nas teorias de Soares (1998, 2004, 1999 ),
Kleiman (1995), e Rojo (2002). A discussão sobre o tema se faz necessário porque os professores
do 2° ciclo do Ensino Fundamental devem conciliar os dois processos, alfabetização e letramento,
de forma a assegurar seus alunos a apropriação do sistema alfabético- ortográfico e oferecer
condições possibilitadoras do uso da língua nas práticas sociais da leitura e escrita.
Palavras-chave: Letramento; Práticas Construtivistas; Alfabetização; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

O

s significativos avanços dos estudos sobre o processo de alfabetização chamam
atenção não somente para o domínio tecnológico do ler e do escrever, mas
também para o resultado dessas ações, ou seja, como usar essas habilidades
em práticas sociais.
Com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita,
a exemplo de Emília Ferreiro e Ana Teberosky a partir dos anos 1980, foi ampliando-se o
conceito de alfabetização para o termo Alfabetização Funcional, surgindo posteriormente o
termo Letramento, com objetivo de incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita
em situações contextuais. Essa proposta, com práticas fundamentadas nas ideias construtivistas, traz o resgate dos usos sociais do sistema escrito de forma a garantir a introdução de
importantes dimensões da aprendizagem significativa e suas interações.
Neste artigo, por intermédio das fundamentações teóricas dos autores: Ferreiro e Teberosky (1985), Soares (1998, 2004, 1999 ), Kleiman (1995), e Rojo (2002), tem como propósito colaborar nas discussões sobre o conceito de letramento, a relação entre alfabetização
e letramento, construtivismo, práticas construtivistas e letramento, os quais, objetivam compreender os processos de aquisição de leitura e escrita como práticas sociais produzidas e
interpretadas em um determinado contexto.
Com essa implementação de alternativas pedagógicas acerca da língua escrita, poderá contribuir para a reflexão da atual prática do professor alfabetizador, aquele que sempre
esteve preocupado apenas com a codificação e decodificação de signos. No entanto, com
essa nova perspectiva, oportunizar o conhecimento da importância de alfabetizar letrando,
além de conscientizar-se do seu verdadeiro papel como alfabetizador, saberá a qualidade do
cidadão que pretende formar.
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LETRAMENTO
De acordo com o fascículo I do Pró-Letramento, Alfabetização e Linguagem (2008,
p.11), a palavra Letramento surgiu na segunda metade dos anos de 1980, no discurso
dos especialistas das Ciências Linguísticas e
da Educação.
Essa palavra tem origem a partir do termo de língua inglesa literacy, que vem da junção da palavra latina que quer dizer letra, com
o sufixo – cy, que denota qualidade, condição
(Soares 1998, p.17).
Tal tradução se faz na busca de ampliar
o conceito de Alfabetização, chamando atenção não somente para o domínio tecnológico
do ler e do escrever, mas também para os
usos dessas habilidades em práticas sociais
em que escrever e ler são atividades necessárias.
Implícita nesse conceito está a ideia de
que os usos da modalidade escrita da língua
trazem consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas,
quer para o grupo social em que estejam inseridos, quer para o indivíduo que aprenda a
usá-la.
Kleiman (1995, p. 81), por sua vez, define letramento como conjunto de práticas
sociais que usam a escrita enquanto sistema
simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos e para objetivos específicos.
Segundo a autora, a partir do século XVI, a
escrita passou a ser exigida nas sociedades
industrializadas de forma mais intensa.
Contudo, à noção que hoje se tem de
letramento estavam atrelados aspectos para
além do sistema simbólico, como, por exemplo, a introdução . . . .esenvolvimento dos
usos da escrita em função do desenvolvimento industrial, marcos históricos e sociais, os
quais contribuíram para que a escrita ganhasse importância cada vez mais acelerada na
sociedade.
Em estudos mais recentes, Soares

(1998, apud LEITE, 2001, p. 27) define letramento como resultado da ação de ensinar
ou aprender a ler . . . .screver, o estado ou a
condição que adquire um indivíduo ou grupo
social como consequência de ter se apropriado do sistema escrito.
Segundo a autora, “o que muda no indivíduo que apresenta um bom nível de letramento . . . .eu lugar social, ou seja, muda a
sua forma de inserção cultural na medida em
que passa a usufruir de outra condição social
e cultural”. Assim, o indivíduo que se apropria
do sistema da escrita (prática de aprender
a ler e escrever) apresenta efeitos sobre os
indivíduos que ainda não se apropriaram, ou
que não tiveram acesso às práticas referidas.
Efeitos esses possibilitados pelos usos
funcionais da escrita, e, consequentemente,
na medida em que passa a usufruir de outra condição social e cultural, possibilita uma
nova forma de inserção cultural alterando as
relações do indivíduo com os outros em diversos contextos sociais.
Nas pesquisas relacionadas ao ensino,
o uso do termo Letramento ganhou forças
quando pesquisadores passaram a conceber
esse conceito através da relação entre a cultura escrita, práticas sociais de leitura e escrita
estabelecidas na sociedade, assim como as
diferentes formas em que os sujeitos em contextos significativos exercem o seu uso.
Desse modo, passou-se a considerar
que a criança, estando em uma sociedade
letrada, está frequentemente envolvida em
atos significativos de uso da leitura e escrita
e que a escola, ao invés de adotar situações
artificiais para desenvolver essas habilidades,
deve oportunizar situações que correspondam às formas pelas quais a escrita é utilizada verdadeiramente em situações sociais.
Segundo Soares (1998), nesse contexto, a palavra letramento surge para caracterizar aquele que sabe fazer uso do ler e escrever, aquele que responde às exigências que
a sociedade requer nas práticas de leitura e
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escrita no cotidiano. A mesma autora ainda
afirma que o Brasil só despertou para essa
temática, quando percebeu que não bastava
apenas ensinar a ler e escrever, mas sim, proporcionar às crianças e aos adultos o uso da
leitura e escrita, envolvendo-se em práticas
sociais.
Para isso, são impostas duas condições: a primeira condição é uma sociedade
em que haja escolarização real e eficaz para
a população; a segunda, é que sejam criadas
condições para que o alfabetizado fique imerso em um ambiente letrado com acessos a
materiais de leitura e escrita, pois a ausência
desse ambiente pode ser reconhecida como
causa do insucesso das propostas de alfabetização em nosso país,
À medida que o analfabetismo vai sendo superado, um número cada vez maior
de pessoas aprende a ler . . . .screver,
. . . .edida que, concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez mais
centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: não basta aprender a ler e escrever.
As pessoas se alfabetizam, aprendem a
ler e escrever, mas não necessariamente incorporam a prática de leitura e da
escrita, não necessariamente adquirem
competência para usar a leitura e escrita,
para envolver-se com as práticas sociais
da escrita (SOARES, 1998, p.45-46).

Portanto, num mundo em que as pessoas vivem em condições de acesso a livrarias,
jornais, bibliotecas, internet, tais práticas se
tornam fundamentais na medida em que permitem que os sujeitos sejam letrados e que façam o uso desses conhecimentos para viver
melhor, podendo interferir de forma consciente na vida da sociedade como um indivíduo
e cidadão.

papel modernizador, servindo como fonte
de referência, repertório textual, suporte
de atividade intertextual. A diversidade
textual que existe fora da escola pode
e deve estar a serviço da expansão do
conhecimento letrado do aluno (BRASIL,
1997).

Rojo (2002, p. 49), por sua vez, concebe que,
O letramento está associado aos muitos
conhecimentos que se desenvolveram,
a partir da escrita e com a escrita, como
grandes campos do saber: a ciência, a filosofia . . . .eligião. Esses conhecimentos se
organizam de modos diferentes, com textualidades diferentes e estão associados a
conteúdos diferentes (ROJO, 2002, p. 49).

Com esta afirmação, é impossível desconsiderar a importância e domínio do conteúdo de várias áreas do conhecimento para
saber ler e escrever bem, no entanto, não basta conhecer vários assuntos, mas também,
de forma socialmente legitimada e valorizada,
saber registrá-los. A seguir, apresenta-se uma
discussão que aproxima os conceitos de alfabetização e letramento.

A RELAÇÃO ENTRE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
De acordo com o fascículo I do Pró-Letramento, Alfabetização e Linguagem (2008,
p.12), entende-se a alfabetização como o processo específico e indispensável de apropriação do sistema de escrita, ou seja, . . . .onquista dos princípios ortográficos e alfabéticos
que possibilita ao aluno ler e escrever com
autonomia.

Ainda seguindo a discussão sobre a
presença do letramento na sociedade, de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, p. 34),

Quanto ao letramento, entende-se como
o processo de inserção e participação na
cultura escrita, é um processo que se inicia
quando a criança começa a conviver com os
diferentes textos escritos na sociedade. São
processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas ambos indispensáveis e
inseparáveis. Segundo Soares (2004, p. 47):

[...] Quando entram na escola, os textos
que circulam socialmente cumprem um
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mento [...] é estado ou condição de quem
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam
a escrita. Assim, o letramento implica a
apropriação da escrita e sua utilização
nas diversas práticas que envolvem a leitura . . . .scrita, extrapolando o processo
inicial de aquisição do código alfabético,
que constitui uma especificidade da alfabetização, bem como considerando as
práticas vivenciadas cotidianamente nos
contextos culturais (SOARES, 2004, p.
47).

Não se trata de alfabetizar ou letrar, o
desafio é alfabetizar letrando, para isso, é preciso a conciliação desses dois processos, de
forma a assegurar ao aluno a apropriação do
sistema alfabético-ortográfico e as condições
possibilitadoras do uso da língua nas práticas
sociais de leitura e escrita,
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário:
o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja,
ensinar a ler e escrever no contexto das
práticas sociais da leitura e da escrita,
de modo que o indivíduo se tornasse, ao
mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 1998a, p. 47).

A alfabetização . . . .etramento, apesar
de demonstrar os signos e símbolos, são encarados como processos fundamentais em
que as crianças sejam capazes de atingir um
nível satisfatório de compreensão do mundo.
Os dois processos não procedem nem
antecedem um ao outro, podem ser vistos
como simultâneos, porém são processos
de naturezas diferentes, visto que, envolvem
habilidades e competências específicas podendo apresentar formas diferenciadas de
aprendizagem, e em consequência, métodos
e procedimentos diferenciados de ensino.
Uma vez que exige procedimentos e
métodos diferenciados, é necessária a interação da criança com diferentes tipos de gêneros textuais Isso implica também em uma
importante revisão dos procedimentos e métodos de ensino que vem sendo atualmente

abordados nas escolas, pois no “alfabetizar
letrando”, o professor é visto como mediador
em situações de interação aluno-conteúdo,
aluno-mundo.
Nesse contexto é fundamental uma retomada do papel do professor alfabetizador
cujo desafio é letrar os alunos por meio de
trabalhos com atividades de leitura e escrita
em situação de dialogicidade.
Essa nova forma de alfabetizar requer
que o professor perceba as necessidades de
sistematizar o uso, refletindo com a criança
sobre este, para garantir que ela saiba usar
os objetos de escrita presentes na cultura escolar.
Entende-se que a ação pedagógica
mais adequada é aquela que contempla, de
maneira articulada e simultânea, a alfabetização . . . .etramento. A seguir, discute-se a
perspectiva do construtivismo, teoria a que,
neste trabalho, se tenta aproximar a concepção de práticas de letramento.

CONSTRUTIVISMO
Em oposição à prática tradicional, surge a proposta pautada na teoria construtivista
que surge a partir da década de 1970. Segundo Carretero (2002), o construtivismo é
uma das correntes empenhadas em explicar
como a inteligência humana se desenvolve,
para isso, parte-se do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é determinado
pelas ações mútuas entre o indivíduo . . . .eio.
Isto quer dizer que o homem não nasce
inteligente, mas também não é passivo sob
a influência do meio, devido ao fato de que
responde aos estímulos externos, agindo sobre eles de forma a construir e organizar de
forma cada vez mais elaborada o seu próprio
conhecimento.
Pautando-se nessa noção, surge o
nome construtivismo, como construção do
conhecimento. Dentre os teóricos que desenvolveram pesquisas acerca da teoria construtivista, é seu principal representante Piaget e
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outros pesquisadores como Vygotsky, Emília
Ferreiro e Ana Teberosky (1985).
As duas últimas, por sua vez, ampliam
a proposta desta teoria por meio de estudos
sobre a psicogênese da leitura e escrita, na
tentativa de investigar de que maneira a criança constrói seu conhecimento.
Assim, pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1985) procuram desvendar
o processo de aprendizado da criança, visto
que, cada uma desenvolve sua própria maneira de aprender a ler e escrever.
A partir desses estudos baseados na epistemologia genética de Piaget, a língua escrita
deixa de ser vista como uma mera apropriação
de um código (ato de codificação e decodificação de palavras, sílabas e letras) e passa a ser
vista como sistema de representação.
Desse modo, o aprendiz é um sujeito
que procura adquirir conhecimento, e não
simplesmente de um sujeito disposto ou mal-disposto a adquirir uma técnica particular”
(FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, p.11).
As práticas construtivistas buscam o rompimento com as práticas tradicionais de alfabetização, as quais orientam a ação pedagógica
baseada em uma transmissão de conhecimentos onde o aluno é tido como sujeito passivo.
Por outro lado, com as contribuições
construtivistas, o aluno passa a ser visto
como sujeito ativo que age sobre a escrita,
sendo capaz de construir hipóteses em relação ao objeto de estudo, além de valorizar a
espontaneidade e libertar a criança das práticas mecânicas da escrita.
A contribuição dos pressupostos teóricos do estudioso construtivista Vygotsky
([1984]1998) tem sido também bastante valiosa no campo educacional, pois iluminam a
discussão sobre o aprendizado da escrita enquanto sistema de signos socialmente construídos e descreve o processo de apropriação
da escrita como um processo cultural de caráter histórico, envolvendo práticas interativas.

Então, a escrita não deve ser considerada como mero instrumento de aprendizagem
escolar, mas como produto cultural que possa
possibilitar a exploração, no contexto da sala
de aula, de diferentes portadores de textos,
explicitando os variados usos e funções que
lhes são inerentes numa sociedade letrada.
Porém, apesar da evolução do processo
de alfabetização, constata-se que, em alguns
casos, a prática escolar parece distanciada
da funcionalidade da escrita no contexto da
sociedade, limitando o ato de escrever apenas ao uso mecânico e descontextualizado.
Sobre esse pensamento Vygotsky afirma que:
Até agora, a escrita ocupou um lugar muito
estreito na prática escolar, em relação ao
papel fundamental que ela desempenha
no desenvolvimento cultural da criança.
Ensina-se as crianças a desenhar letras
. . . .onstruir palavras com elas, mas não
se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se
de tal forma a mecânica de ler o que está
escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem como tal (1998 p.139).

Entende-se que a alfabetização transcende a mecânica do ler e do escrever, ou
seja, (codificação/decodificação), trata-se de
um processo histórico-social multifacetado,
envolvendo a natureza da língua escrita e as
práticas culturais de seus usos.
Nesta perspectiva, tomando o aluno
como ser histórico-social que se apropria da
escrita em situações interativas de ensino-aprendizagem, o papel do professor é provocar o desenvolvimento de suas concepções
sobre o objeto de conhecimento.
No entanto, é necessário que o professor alfabetizador das séries iniciais da Educação Infantil privilegia também os aspetos
ligados à linguagem oral na alfabetização,
além de respeitar a variação linguística, tendo em vista que a aprendizagem da escrita
possui peculiaridades que envolvem não só o
conhecimento linguístico, mas também o uso
da fala e sua relação abstrata com a escrita.
Outro ponto abordado na teoria constru31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

584

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

tivista . . . .erspectiva do erro, que para esta
teoria é um ponto positivo para a melhoria da
aprendizagem, contrariando a concepção do
erro como ponto negativo, por ser utilizado
como medição do conhecimento:
Quanto às dificuldades enfrentadas pela
criança nesse processo, se, anteriormente, eram consideradas erros que era
preciso corrigir, e para isso os recursos
eram, de novo, os exercícios ou “treinos”
de imitação, repetição, associação, cópia;
hoje, no quadro de uma nova concepção
do processo de aquisição do sistema de
escrita os erros são considerados construtivos [...] (SOARES, 1999, p. 53).

Com essa nova proposta, o aluno tem
a oportunidade de discutir e investigar situações sociais diversificadas de maneira a
apresentar sua própria conclusão, discutir e
aceitar conscientemente, desenvolvendo assim a sua verdadeira cidadania.
Para isso, é necessário que o professor alfabetizador compreenda a dinâmica da
aprendizagem, pois caso contrário, do ponto
de vista metodológico- teórico, o professor
não estiver preparado para o desenvolvimento dessas novas propostas, poderá provocar
sérios equívocos quanto ao seu papel dentro
da sala de aula.
Portanto, o avanço na área de alfabetização requer da prática escolar uma intervenção pedagógica quanto ao aprendizado
da escrita, ou seja, trata-se de pensar na formação do professor, como aquele que situa
a escrita como um sistema de signos construídos culturalmente, mediado pelo sociocultural, pelo signo e pelos outros.

PRÁTICAS CONSTRUTIVISTAS E
LETRAMENTO
Mesmo após o estreitamento da relação entre construtivismo e alfabetização ter
se tornado oficial, surgiram outros estudos e
pesquisas que também ganharam destaque
a partir dos anos de 1980, como, por exemplo, as propostas das pesquisadoras Kleiman
(1995) e Soares (1998), fundamentadas no

conceito de letramento.
No entanto, propostas didático-pedagógicas foram sendo incorporadas e divulgadas
mesmo que em menor grau de intensidade,
sem, todavia, se distanciar da proposta do
construtivismo, tornando-se, assim, complementares a esta teoria, no âmbito de políticas
públicas de alfabetização.
Apesar de o construtivismo . . . .etramento apresentarem uma constatação semelhante e certos aspectos em comum, são
considerados modelos teóricos diferentes por
serem fundamentados em diferentes perspectivas epistemológicas, diferentes finalidades,
diferentes ritmos de implantação e formulados por diferentes sujeitos.
Porém, ambas as perspectivas ampliam
o processo de aquisição da língua escrita que
antes era reduzido ao domínio de correspondências entre fonemas e grafemas, tornando-o
um processo que vai mais além das referidas
habilidades de codificação e decodificação,
ou seja, o domínio do conhecimento que permitem o uso dessas habilidades nas práticas
sociais de leitura e escrita.
Portanto, pode se constatar que a alfabetização é um processo no qual o indivíduo
assimila o aprendizado do alfabeto . . . .ua utilização como código de comunicação.
Todavia, esse processo não se deve resumir apenas à aquisição dessas habilidades
mecânicas (codificação e decodificação) do
ato de ler, mas na capacidade de interpretar,
compreender, criticar e produzir conhecimento.
De acordo com Soares (1998, p. 15),
identificam-se no conceito de letramento duas
dimensões: social e individual. Na dimensão
individual, referem-se às habilidades individuais presentes na leitura e escrita (domínio
do código), na dimensão social, refere-se às
habilidades de construção do significado de
um texto.
Cabe à escola pensar a alfabetização
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como processo dinâmico, como construção
social, fundada nos diferentes modos de participação das crianças nas práticas culturais de
uso da escrita, formando crianças leitoras e
escritoras numa perspectiva de alfabetização
mais ampla, em que a leitura . . . .scrita sejam
significativas e importantes.
Para isso, deve-se contar com a contribuição da Educação Infantil e das séries
iniciais, pois é neste momento que a criança
tem seu primeiro contato formal com o mundo
letrado, com o mundo da alfabetização, tornando assim uma oportunidade propícia para
desenvolver na criança desde cedo o gosto
pela leitura . . . .omínio do sistema escrito com
sentido mais amplo.

UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO:
GÊNEROS TEXTUAIS
Os gêneros textuais são agrupamentos
de textos classificados de acordo com suas
especificidades e funções sociais próprias,
surgiram de acordo com a constante necessidade do ser humano em integrar-se e comunicar-se com o outro.

diano escolar e literário, bem como, alguns do
discurso jornalístico e publicitário.
Desse modo, pode-se dizer que os
gêneros textuais em geral contribuem para
a formação do aluno com um grau de letramento cada vez mais elevado, pois além desse papel de ambiente de letramento social
e criticidade, outras habilidades de leitura e
escrita são estimuladas, logo, a variedade de
gêneros textuais se faz fundamental em sala
de aula.
Como aponta Farias (2013) citando
Bakhtin (1986): “gênero é pensado como um
evento recorrente de comunicação em que
uma determinada atividade humana, envolvendo papéis e relações sociais, é mediada
pela linguagem”. Para isso, é necessário o
compromisso em desenvolver capacidades
técnicas de leitura e de escrita, habilidades
que devem estar presentes em atividades pedagógicas de maneira constante.

O gênero textual se caracteriza como
um elemento essencial de comunicação e
compreensão do mundo, estabelecendo assim uma relação familiar, cultural e social entre os indivíduos e as atividades por estes
realizadas.
Os gêneros textuais mais essenciais
para serem trabalhados em sala de aula a fim
de desenvolver a aprendizagem, são aqueles
que fazem parte do cotidiano dos estudantes,
ou seja, aqueles que se fazem mais presentes
no dia-a- dia.
Os gêneros orais como: debates, entrevistas, exposições orais, são grandes aliados
na prática pedagógica como recursos para
execução de atividades que contribuem para
o desenvolvimento da linguagem oral.
Os gêneros textuais impressos de grande relevância para uso em sala de aula, são
aqueles relacionados aos discursos do coti31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabendo-se da imposição da sociedade grafocêntrica aos novos padrões de exigências
em relação às demandas sociais da leitura e escrita, faz-se necessário que o indivíduo não
seja simplesmente alfabetizado, ou letrado, pois além do codificar e do decodificador é preciso também ser letrado, podendo assim exercer as práticas sociais dentro desta sociedade.
Para isso, o professor alfabetizador deve-se conscientizar diante dos novos paradigmas
construtivistas, se adaptarem aos métodos e teorias psicológicas que vem contribuindo com
o processo de evolução da aprendizagem da língua escrita, sem esquecer o seu importante
papel na formação dos indivíduos em seu exercício das práticas sociais de leitura e escrita
na sociedade em que vivem.
Atualmente, diferente dos paradigmas tradicionais, os alunos das séries iniciais necessitam de um processo de aprendizagem que focalize o alfabetizar letrando, tendo como proposta
de letramento o trabalho com gêneros textuais em sala de aula, consequentemente.
Um professor alfabetizador com formação compatível às novas exigências de aprendizagem, que saiba trabalhar de forma simultânea a alfabetização . . . .etramento, caso contrário,
continuarão a deparar em nossas escolas com alunos que chegam ao último ano do Ensino
Fundamental I sem estarem alfabetizados e letrados, assim como, encontrar com professores
descomprometidos com o seu papel de alfabetizar por falta de preparação e de conhecimento.
Portanto, com esse estudo, o desafio proposto para os professores dos primeiros anos
da educação fundamental, . . . .e conciliar ambos os processos, alfabetização e letramento,
de forma a assegurar aos seus alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico como
condições possibilitadoras do uso da língua em práticas sociais de leitura e escrita.
Oferecendo oportunidades reais sobre o funcionamento ortográfico e grafo-fônico da
língua escrita de modo a demonstrar sua funcionalidade preparando-os para o uso social da
leitura e escrita, pois, na medida em que ampliam as capacidades linguísticas e cognitivas, o
sujeito passa a ser considerado letrado. Para isso, não há escolha entre alfabetizar ou letrar,
mas sim, alfabetizar letrando.
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DIREITO EDUCACIONAL: POR UM DIREITO CONSTITUCIONAL
E UM DEVER DO ESTADO
RESUMO: O presente trabalho discorre sobre o Direito Educacional, refletindo sobre a necessidade
desta ciência para a estruturação da educação brasileira. Primeiramente, conceitua o direito
à educação como uma cláusula imposta pela Constituição Federal, inferindo nos direitos dos
cidadãos. Em continuidade, centraliza o estudo no Direito Educacional e nas vertentes que regem a
dinâmica de educação no país. Em sequência, expõe sobre as políticas públicas e sua articulação
com a educação contemporânea. Conclui, evidenciando a importância do conhecimento sobre
direito educacional para melhor organizar as formas de oferta ao ensino dos indivíduos, garantindo
o seu direito a uma educação de qualidade. Por objetivo, traz subsídios para a promoção de
reflexões críticas sobre o Direito Educacional, primando pela consciência de sua importância no
ambiente escolar. Como metodologia traz uma revisão de literatura.
Palavras-chave: Direito Educacional; Educação; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho disserta sobre Direito Educacional, refletindo sobre a importância dessa ciência na estruturação e organização da educação, visando a
oferta de um ensino de qualidade . . . .arantia do direito à educação a todos os

cidadãos.

O direito à educação é definido pela Constituição Federal e se encontra dentro dos
direitos fundamentais dos cidadãos. Isso se dá pela valia da educação na formação de indivíduos cidadãos capazes de atuar socialmente. Isto posto, é fato que há a necessidade de
vincular a este direito políticas públicas que favoreçam a garantia do direito a todo e qualquer
cidadão brasileiro.
Perpassando a garantia de acesso à escolaridade, o direito à educação está atrelado a
um ensino de qualidade com profissionais capacitados e, para isso, surgem legislações que
regem em prol da qualificação da educação. O conjunto dessas normas configura o Direito
Educacional, que é visto como uma ciência que estrutura e organiza a educação brasileira,
mediante o cumprimento dos direitos e deveres do cidadão, do Estado e da família na tentativa
de garantir o direito a uma educação de qualidade.
Sendo assim, este trabalho valoriza o Direito Educacional como um conteúdo que deve
ser de fácil acesso e fácil compreensão para permitir que os cidadãos pleiteiem seu direito a
um ensino de qualidade, cobrando do Estado ações que o garantam de forma efetiva.
Para compor o teor do desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada uma metodologia
de revisão de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial
ou integralmente sobre a temática, trazendo uma abordagem qualitativa.
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DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO
Os direitos fundamentais sociais foram
concebidos para garantir a igualdade substancial de todos os membros da sociedade.
De acordo com Ferreira e Nogueira (2018), o
objetivo da satisfação dos bens da vida protegidos pelos direitos fundamentais sociais
. . . .ferecimento de oportunidades iguais de
desenvolvimento a todos os integrantes da
sociedade, sem exclusividade ou privilégios.
Para Vieira (2001), os direitos individuais e os direitos sociais consistem num todo,
a exigir um procedimento diferente do Estado,
quanto a eles.
Ao lado dos direitos individuais, que têm
por característica fundamental a imposição
de um não fazer ou abster-se do Estado, as
modernas Constituições impõem aos Poderes
Públicos a prestação de diversas atividades,
visando o bem-estar . . . .leno desenvolvimento da personalidade humana, sobretudo em
momentos em que ela se mostra mais carente
de recursos e tem menos possibilidade de
conquistá-los pelo seu trabalho.
Conforme Vieira (2001), os principais
direitos do homem são declarações e as
garantias fundamentais representam os instrumentos necessários à efetivação deles. A
ordem constitucional do Brasil protege a vida,
a liberdade, a segurança . . . .ropriedade de
todos que estejam a ela subordinados. Portanto, nesta ordem constitucional se incluem
os direitos educacionais especialmente do
aluno, do professor, da escola e da família.
Hoje, praticamente, não há país no mundo que não garanta, em seus textos legais,
o direito de acesso, permanência e sucesso
de seus cidadãos à educação escolar básica,
ressalta Cury (2018).
De acordo com Mendonça (2018), deve-se enfatizar ainda que o conjunto dos direitos sociais – incluindo o direito à educação
–, determinam o comportamento do Estado

na realização da justiça social, na criação
das condições de participação no bem-estar social. Nasce o dever da sociedade zelar
por sua efetivação, e isto significa garantir o
ensino obrigatório a todos e possibilitar que
aqueles que possuem capacidade intelectual
e interesse de buscar o ensino superior a ele
tenham acesso.
Nesse sentido, Mendonça (2018) enfatiza que os direitos sociais como o direito à
educação, para serem garantidos, faz emergir
a necessidade do Estado em promover uma
ação, agir, ou seja, prestar atendimento positivo: fornecer serviços de saúde, assegurar a
educação, preservar o patrimônio cultural e
artístico da comunidade.
O direito brasileiro é signatário de grande parte dos tratados e acordos internacionais, tanto que a educação é considerada
como um princípio jurídico e amplamente reconhecida como um direito fundamental, tendo sido consagrada pela Constituição Federal
de 1988.
De acordo com Cabral e Giorgi (2012),
a Carta Magna brasileira, em seu artigo 206,
inciso VII, diferentemente da maioria dos instrumentos internacionais, faz menção expressa à importância da qualidade da educação,
tratando-a como um princípio basilar do ensino a ser ministrado, ou seja, garante o direito
à educação com “padrão de qualidade” para
todos.
É nesse sentido que a conflitante Constituição Federal de 1988, citada por Ferreira e
Nogueira (2018), afirma que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Reconheceu-se ao aluno
as reais possibilidades de desenvolver suas
potencialidades. Da educação como direito
público subjetivo passa-se à educação como
direito-normal.
Para conseguir captar toda a dimensão
do direito, a educação depende de situar o
indivíduo no contexto dos direitos sociais,
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econômicos e culturais, no âmbito dos direitos fundamentais, refletem Gomes e Marchetti (2016). A expressão direitos fundamentais
possui sinonímia com a declaração de direitos humanos. São direitos que encontram
seu fundamento de validade na preservação
da existência humana. Direitos reconhecidos
pelo ordenamento jurídico como indispensáveis para a própria manutenção da condição
humana.
Bobbio (2004 apud GOMES; MARCHETTI, 2016) destaca, a despeito da fundamentalidade, que os direitos fundamentais ou
humanos são direitos históricos, isto é, fruto
de circunstâncias e conjunturas vividas pela
humanidade e, especificamente, por cada um
dos diversos Estados, sociedades e culturas.
Portanto, embora se alicercem em uma perspectiva jusnaturalista, os direitos fundamentais não prescindem do reconhecimento estatal, da inserção no direito positivo.
O tratamento constitucional do direito à
educação está intimamente ligado à busca do
ideal de igualdade. Em última análise, representam o oferecimento de condições básicas
para que o indivíduo possa efetivamente se utilizar de liberdades que o sistema lhe outorga.
A educação como direito social e como
um dos componentes da consolidação da cidadania de um povo, segundo Flach (2011),
pressupõe a criação e efetivação de estratégias pelo poder público para que o mesmo
seja garantido no âmbito da concretude.

previsto constitucionalmente. Mas, esta participação tem outro efeito, o princípio do pertencimento da coisa pública, ou seja, as pessoas tendem a se comprometer com o que
lhes pertence, o que lhes diz respeito.
Quando se tem um plano elaborado
com a efetiva participação dos professores,
educadores, pais, funcionários, vereadores,
do executivo, enfim de toda a sociedade, a
possibilidade de não se tornar um plano fictício ou dissociado da realidade local é muito
menor, pois cobranças advirão da sua implementação, inclusive em esferas extra educacionais.

GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Para um melhor desenvolvimento da
educação e sua relação com a responsabilidade social é preciso atentar para o mundo
globalizado no qual vivemos . . . .eal necessidade de auto- desenvolvimento tecnológico
que se exige.
Segundo Arruda e Motta (2010), para
isto, contudo, é necessária uma busca pacificadora entre a construção pedagógica e as
inovações tecnológicas quando devidamente
colocadas à disposição de todos aqueles envolvidos no processo educacional.
Não obstante, a educação é um dos
direitos mais formalmente reconhecidos, em
âmbito nacional e internacional, sendo que,
por isso, constitui-se como um grande desafio
para o Brasil, reflete Mendonça (2018).

O movimento histórico de se fazer política e educação no país nos leva a concluir
que o direito à educação obrigatória está localizado em espaços contraditórios, onde estão presentes os interesses sociais, econômicos e culturais. Defender o direito à educação
nesses espaços é uma necessidade permanente enquanto perdurar a injustiça . . . .esigualdade entre seres humanos divididos em
classes.

Na Conferência Mundial de Educação,
no Senegal, por exemplo, em 2000, foi estabelecido um novo acordo, aceito pela maioria
dos países, inclusive o Brasil, determinando,
em 2015: a) que todas as crianças deverão
ter acesso . . . .scola primária de qualidade; b)
a cobertura das necessidades de aprendizagem para jovens e adultos; c) a melhoria dos
níveis de alfabetização de adultos em 50%; e
d) a conquista da equidade de gênero.

A participação de todos redundou no
modelo democrático assumido pelo País e

Em complemento, Mendonça (2018)
adiciona: Disponibilidade - educação gratuita
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e financiada pelo governo, com infraestrutura
adequada e professores qualificados. Acessibilidade - sistema não-discriminatório e acessível a todos, com medidas positivas tomadas
para incluir os mais marginalizados.

age da mesma forma, não sendo as mesmas
recepcionadas pelo sistema jurídico e cabendo ao Poder Judiciário, quando acionado,
declarar a sua inconstitucionalidade (RODRIGUES, s/d).

Aceitabilidade: conteúdo da educação
relevante, não discriminatório e culturalmente adequado, e de qualidade. Adaptabilidade - educação com potencial de evolução de
acordo com as necessidades de mudança
da sociedade de forma a contribuir para a
correção das desigualdades, como a discriminação de gênero, adaptando-se localmente
para atender contextos específicos.

A educação escolar ou formal, segundo
Teixeira (1996 apud PIANA, 2014), caracterizada como um direito individual a ser assegurado pelo Estado por ser considerada de
interesse público, é recente em nossa história.

Conforme Rodrigues (2018), as normas
gerais da educação nacional estão, portanto, inseridas naqueles conjuntos normativos
oriundos do parlamento – ou seja, elas devem
ser buscadas na Constituição Federal e nas
leis – estão inseridas fundamentalmente na
Lei n.º 9.394/96 (LDB), Lei n.º 10.861/2004
(SINAES) e na Lei n.º 4.024/61 (CNE), a última com a redação que lhe foi dada pelas
Leis n.º 9.131/95 e n.º 10.861/2004 . . . .
não em decretos, resoluções e portarias;
esses são apenas instrumentos da administração pública para regulamentar as normas
gerais, mas não podem modificá-las ou lhes
negar aplicação e efetividade, tendo em vista
o princípio constitucional da separação dos
poderes (artigo 2º da Constituição Federal10)
. . . .ompetência legislativa dele decorrente,
bem como o respeito à hierarquia das normas
(princípio maior para resolução de antinomias
jurídicas).
A Constituição Federal, segundo Rodrigues (2018) e as normas gerais da educação brasileira não autorizam o Poder Público
a negar direitos garantidos pela Assembleia
Nacional Constituinte ou pelo Congresso Nacional. Isso significa que quando o Poder Público, através de Decretos, de Portarias, ou de
Resoluções cria mecanismos que na prática
impedem o exercício de qualquer direito, age
inconstitucionalmente. O parlamento, quando
edita normas que ferem o texto constitucional,

De acordo com o educador, essa educação não deve ser vista como uma vantagem, mas como direito de cada um e dever
público para a construção de uma sociedade democrática: O direito à educação faz-se
um direito de todos, porque a educação já
não é um processo de especialização de alguns para certas funções na sociedade, mas
a formação de cada um e de todos para a
sua contribuição à sociedade integrada e nacional, que se está constituindo com a modificação do trabalho e do tipo de relações
humanas.
No senso comum, abordado por Mendonça (2018), o Brasil é referência na criação de leis para a proteção dos direitos do
homem. No caso do direito à educação esta
realidade se repete. No entanto, há um caminho longo a se percorrer para a plena satisfação desses direitos, destaca Cury (1998 apud
MENDONÇA, 2018).
A formulação e implantação de políticas
públicas voltadas para a garantia do direito
à educação é uma prática necessária como
ação do Estado, o que pressupõe o aprimoramento de sua linha de atuação frente à garantia de tal direito. Para Duarte (2004 apud
MENDONÇA, 2018), o desafio tem sido o de
estabelecer mecanismos para garantir a exigibilidade . . . .ontrole judicial do seu cumprimento, em caso de ausência ou insuficiência
das políticas adotadas.
A educação como direito inalienável do
cidadão, segundo Cury (2002 apud PIANA,
2014), impõe ao Estado o dever de oferecê-la
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gratuitamente, para que seja acessível a todos
os cidadãos. Portanto, o direito à educação
está inserido em uma perspectiva mais ampla
dos direitos civis. Para o autor, o histórico da
garantia de direitos não é uniforme em todos
os países, sendo importante apreciar os determinantes socioculturais de cada um.
Sendo assim, Barbosa e Lage (2018)
afirmam que o cidadão, uma vez lesado seu
direito ao acesso à educação básica, que é
obrigatório e gratuito, desfruta do poder de
exigi-lo de imediato e individualmente, através
do Poder Judiciário, contra o Poder Executivo.
Todavia, esse dispositivo constitucional
não deve ser interpretado de forma restrita, já
que o direito à educação, inserido no rol dos
direitos sociais, no artigo 6°, da CF/88, tem
como objeto a realização de uma postura ativa do poder público, ou seja, a concretização
de políticas públicas. Dessa forma, a ação judicial é um caminho para exigibilidade desse
direito, porém o fundamento basilar para ação
consiste nas leis e nas políticas públicas.
Aqui, cabe ressaltar dois marcos, salientados por Barbosa e Lage (2018), para
o direito educacional brasileiro. Em primeiro
lugar, a sanção da lei n°9394/96, conhecida
como Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira, deu início a estruturação do sistema de educação nacional após a promulgação da Carta Cidadã. Ademais, outro aspecto
histórico importante consiste no Plano Nacional da Educação construído pela sociedade
civil, elaborado e apresentado no Congresso
Nacional de Educação II – CONED II – em
1997.
Nesse documento, tentou-se a influência, através de organizações educacionais e
de sindicatos de professores, sobre esse âmbito da Educação, permitindo a esses grupos
delinear as metas, objetivos e diretrizes nessa
matéria. Era uma época em que existia um
governo liberal, ou seja, menor interferência
do Estado na economia, refletia nos índices
educacionais devido à grande desigualdade
social existente no Brasil. Para ter uma noção

desse impacto, mais de 20 milhões de brasileiros eram analfabetos no grupo daqueles
que não concluíram o ensino fundamental.
A partir dessa perspectiva, Barbosa e
Lage (2018) voltam ao artigo 205, CRFB,
para avaliar que a Educação possui intrínseca relação com o desenvolvimento social. Em
razão de o homem ser uma fonte inesgotável
de busca de conhecimento em qualquer área
do saber, a estrutura educacional deve atender a esse leque de interesses, e, para além
da dimensão cognitiva, cabe ao um Estado
a promoção de valores como, por exemplo,
respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa República.
Por esse motivo, Barbosa e Lage
(2018) pontuam que a adequação e qualificação desse direito, por via do Poder Público,
não beneficia somente o elemento individual,
portador do direito subjetivo, mas também a
coletividade, o bem comum. Logo, torna-se
essencial para esse direito a ação coativa estatal, de acordo com políticas públicas, sem
as quais não há concretização do acesso ao
ensino básico, exorbitando o caráter individual no Estado Social de Direito.
Nesse sentido, para Marshall (1967
apud PIANA, 2014), a educação envolve um
direito individual e um dever público, pois o
desenvolvimento da sociedade depende da
educação de seus membros. Sendo assim, a
educação primária na Inglaterra, no final do
século XIX, era obrigatória e gratuita.
A obrigatoriedade da educação primária, ainda segundo Marshall, fazia-se necessária, pois, além de estar relacionada ao direito
intrínseco do cidadão para se desenvolver,
está vinculada a um dever, do qual nem a
criança nem o pai podem apreciar toda a sua
extensão para com a sociedade porque esta
reconheceu que precisava de uma população
educada.
Segundo Ferreira e Nogueira (2018),
hoje, a proposta é alcançar a qualidade educacional para que cumpra com o papel que
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lhe foi reservado constitucionalmente. Os objetivos claros dos Planos de Educação – ampliação do acesso e melhoria da qualidade
do ensino em ambos os níveis, nas diferentes
etapas e modalidades combinadas com valorização profissional, dão especial relevo à necessidade da instituição do Sistema Nacional
de Educação.
Os planos recém elaborados vão sendo aperfeiçoados pelos mecanismos de monitoramento e avaliação. Quanto maior for à
consonância entre as metas municipais, estaduais e nacionais, mais o PNE será capaz
de cumprir seu papel articulador do Sistema
Nacional de Educação.
O desafio é grande, . . . .rocesso, que é
coletivo, exigirá, fundamentalmente, disposição para compreender que todos fazem parte
de uma unidade nacional para que o país
avance em qualidade com equidade, com
foco no direito de cada cidadão.
Resta evidente que as políticas educacionais têm um impacto significativo junto à
escola pública, pois é nela que se projetam
as mudanças para se alcançar os objetivos e
metas traçados. Não é na judicialização que
se conseguirá a melhora da educação. Este
. . . .ltimo recurso a ser utilizado. Antes, deve
haver o efetivo comprometimento de todos –
Estado, Família e Sociedade para a melhoria
da educação . . . .mplementação das políticas
educacionais.
Para Ferreira e Nogueira (2018), problemas educacionais foram detectados como
prementes e exigiram a interferência pronta
do instrumental jurídico. Para o cumprimento
da prestação educacional, tornou-se necessário o exercício da força coercitiva da norma
de direito; uma vez que coube ao Estado a
proteção dos direitos educacionais, como direitos sociais que são.
E o direito realizou muito pela educação, no sentido de sua promoção, usando
os meios para efetivar o proclamado direito
à educação. Há país que vem promovendo a

igualdade de educação entre pretos e brancos, pobres e ricos, católicos e evangélicos,
democraticamente, por intermédio das garantias individuais, utilizando a cláusula due
process of law, como os Estados Unidos da
América.
Mas não foi utilizando tão somente a
legislação do ensino, que é apenas uma parte
do direito, e sim os instrumentos e as garantias exercidas pelo Poder Judiciário. Urge que
se construa um corpo jurídico organizado, sistematizado de princípios e métodos para que
se efetive a prestação educacional.
A educação tem sido enormemente
encarada pela legislação, afirmam Ferreira
e Nogueira (2018). Assim se compreende a
“pletora legislativa”, de onde se destaca o seu
emprego na administração. Da ampla extensão da matéria legislativa sobre o ensino, daí
se chamar Legislação do Ensino, uma parte
estrutura o funcionamento dos serviços educacionais e outra define os direitos e deveres
do aluno e do professor, especialmente nos
regimentos escolares e nos estatutos do magistério.
A educação é essencialmente um problema do direito e não tão-somente da legislação. É por isso que, segundo Ferreira e Nogueira (2018), a questão não se limita apenas
ao âmbito da legislação do ensino, que é uma
parte do ordenamento jurídico educacional,
mas à esfera do jurídico como um todo. Entenda-se, assim, o direito educacional como
um instrumento capaz de levar a educação a
todos. Isto é, sair do enunciado e da declaração, que “todos têm o direito à educação”,
para a efetivação, individual e social, administrativa e judiciária da educação.
Conforme Piana (2014), com essa política de descentralização educacional e de
gestão na escola pública, tem-se dado ênfase
à participação da comunidade escolar, como
as famílias, os alunos, funcionários da escola,
educadores em geral, para a elaboração da
proposta pedagógica de cada escola.
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E um espaço privilegiado para a experiência desse processo participativo . . . .onselho Escolar. Entretanto, sua constituição e
funcionamento não determinam uma efetiva
participação cidadã. Mas a sociedade civil
organizada espera uma verdadeira representatividade política dos conselheiros e que possam influenciar nas decisões e na dinâmica
cotidiana das escolas.
Busca-se por meio dos conselhos a
abertura de espaço para o exercício da cidadania, o aprendizado das relações sociais
democráticas . . . .ormação de cidadãos participativos na luta por uma escola flexível, aberta e sensível aos interesses da comunidade e
que rompa com uma cultura autoritária, centralizadora e dominante.
A educação implica todas as buscas do
humano para apropriar-se da cultura produzida pelo próprio ser humano. De acordo com
Piana (2014), a escola . . . .spaço privilegiado
de produção e socialização do saber e deve
se organizar por meio de ações educativas
que busquem a formação de sujeitos éticos,
participativos, críticos e criativos.
Isso significa que compete à escola o
papel de contribuir para a disseminação do
saber historicamente acumulado e também a
produção de novos saberes. Nesse sentido, a
participação dos diversos atores é um aspecto relevante para a efetivação da democratização da escola e da gestão.
Conforme Piana (2014), legislações
brasileiras reformuladas têm defendido uma
educação de acesso a todo cidadão, de qualidade e uma iminente inserção no mercado
profissional e no mundo do trabalho. Mas nem
sempre se tornam realidade esses discursos,
não passando de meras ilusões e uma pseudo-educação. Pois milhares de crianças, adolescentes e jovens, mesmo matriculados em
uma escola, permanecem excluídos de uma
educação participativa, democrática, conscientizadora, dialógica, autônoma e afetiva.
Segundo Piana (2014), é importante

considerar que as reformas educacionais no
Brasil ocorreram mediante as crises nacionais
e internacionais do sistema capitalista. Com
isso, a educação, em muitos momentos, foi
relegada a segundo plano pelos dirigentes
políticos.
Dificilmente se pensou em democratizar
o ensino, torná-lo acessível à classe menos
favorecida economicamente e, sobretudo,
priorizar a qualidade do mesmo, por questão
ideológica, visto que a educação sempre esteve a serviço de um modelo econômico de
natureza concentradora de rendas e socialmente excludente.
Se por um lado a educação aliou-se
ao projeto ideológico, como instrumento de
desenvolvimento e capacitação da classe
trabalhadora para o acesso à estrutura dominante, por outro, o Estado valorizou a educação como “salvação nacional”, analisa Piana
(2014) colocando-a a seu serviço, para realizar o projeto político e econômico, tendo-se,
consequentemente, uma desvalorização da
educação, especialmente no que diz respeito
à crescente privatização do ensino em nível
superior.
É inegável que o Brasil passou por um
processo de melhoria no acesso e na permanência dos alunos na escola, especialmente
na Educação Básica . . . .ue não significa que
esse problema esteja completamente resolvido. Dessa forma, Cabral e Giorgi (2012) colocam que esse processo suscitou uma maior
relevância para a questão da qualidade, nos
termos hoje propostos, já que, historicamente,
pode-se considerar que o ingresso na escola
para parte da sociedade, durante muito tempo excluída, também significou melhoria na
educação promovida.
Dessa forma, a qualidade educacional
que hoje se discute permeia a educação escolar formal, a aprendizagem mais efetiva,
que envolve, inclusive, relações sociais amplas, pois se trata igualmente de um problema social e não apenas pedagógico. Dourado e Oliveira (2009 apud CABRAL; GIORGI,
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2012), no mesmo sentido, esclarecem que
debater tais questões remete à apreensão de
um conjunto de determinantes que interferem,
nesse processo, no âmbito das relações sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, como concentração de renda,
desigualdade social, educação como direito,
entre outras.
Para Cabral e Giorgi (2012), envolve,
igualmente, questões concernentes à análise de sistemas e unidades escolares, bem
como ao processo de organização e gestão
do trabalho escolar, que implica questões
como condições de trabalho, processos de
gestão da escola, dinâmica curricular, formação e profissionalização docente. Em outras
palavras, é fundamental ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e
espaços da vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte das relações
sociais mais amplas. A educação, portanto,
é perpassada pelos limites e possibilidades
da dinâmica pedagógica, econômica, social,
cultural e política de uma dada sociedade.
A noção de qualidade do ensino é um
daqueles conceitos que gera para si concordância imediata de todos assim que é enunciado, mas que causa grande divergência
assim que a mera aceitação da ideia geral é
substituída por uma análise mais minuciosa
sobre o conteúdo abarcado pela noção, verificam Cabral e Giorgi (2012).
Ora qualidade parece não ir além de
um certo consenso difuso, dentro do qual há
o enaltecimento do ensino oferecido pelas
escolas privadas, notadamente na esfera de
educação básica . . . .oncomitante “estigmatização” do ensino público como o âmbito da
falta de qualidade; ora qualidade parece excessivamente vinculada à ideia de avaliação,
como se avaliação por si só fosse sinônimo
de qualidade; ora o ensino de qualidade parece ser aquele que dá conta de formar o aluno
dentro de certa concepção de educação ou
mais instrumental (passar no vestibular, por
exemplo) ou mais humanística, entre outras

inúmeras possibilidades de se entender qualidade do ensino.
Assim, Alonso et al (2018) coloca que
o objetivo primordial da educação . . . .e dotar
o homem de instrumentos culturais capazes
de impulsionar as transformações materiais e
espirituais exigidas pela dinâmica da sociedade. A educação aumenta o poder do homem
sobre a natureza e, ao mesmo tempo, busca
confirmá-lo aos objetivos de progresso e equilíbrio social da coletividade a qual pertence. A
educação é, portanto, um fato social.
A educação brasileira na atualidade é
fortemente influenciada por contrastes culturais, heterogeneidade e desigualdades sociais,
analisa Alonso et al (2018). Os contrastes culturais ocorrem em razão das características
e traços culturais marcantes de cada região
brasileira que são refletidos diretamente na
educação nacional e na maneira pela qual ela
se desenvolve. A educação é, portanto, um
fato social e como tal, é possível ser compreendida na concepção da tridimensionalidade
do Direito: Fato valor e norma.
Enfim, pelas conexões entre direito e
educação, questões e conflitos estão exigindo a participação mais viva e mais atuante do
Poder Judiciário na arena educacional. Para
tanto, segundo Ferreira e Nogueira (2018),
é preciso armar as partes constitutivas do
processo ensino-aprendizagem – professor,
aluno, servidor, família e poder público – com
instrumentos jurídicos mais eficientes, proporcionados que sejam tanto pelo direito material
quanto pelo processual.
A conscientização dos direitos do aluno, do professor e da escola deve ser, aliás,
um dos objetivos explícitos do ensino do direito educacional. Conforme Flach (2011), o
acesso . . . .ermanência dos indivíduos na escola contribuem para a democratização dos
conhecimentos e cria condições individuais e
coletivas para o desenvolvimento da consciência sobre a realidade social em que vivem
e sobre as relações existentes nos contextos
dos quais são sujeitos históricos, econômicos
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e políticos. Ao se conscientizar de tudo isso, o
indivíduo se transforma e passa a viver a sua
cidadania de maneira mais efetiva.
Nessa perspectiva, a educação . . . .scola se tornam essenciais para o indivíduo e
para a sociedade, extrapolando fronteiras e
promovendo o avanço da humanidade. No
entanto, para que isso ocorra de forma efetiva há necessidade da existência de políticas
públicas voltadas para o setor educacional.
No contexto brasileiro a discussão sobre a existência de políticas públicas voltadas
para as necessidades da população é matéria
contraditória. De acordo com Flach (2011),
embora a discussão sobre a educação, suas
contribuições para o avanço de uma sociedade . . . .empre necessária implementação de
políticas sérias para o setor não seja recente no contexto mundial, a realidade brasileira
ainda é precária em propostas e ações concretas que demonstrem compromisso com as
reais necessidades dos indivíduos.
Considerando a história social, política
e educacional brasileira, podemos afirmar
que a existência de uma política de educação
voltada para o povo em sua totalidade ainda
está em processo de efetivação.
Para que a educação possa contribuir
para a efetivação da cidadania do povo brasileiro é preciso entendê-la enquanto direito,
ou seja, a garantia da educação deve ocorrer
integralmente e não apenas como possibilidade de acesso à escola, pois para que esta
contribua com o exercício da cidadania de
forma geral, precisa ser organizada de forma
a possibilitar que seus alunos usufruam de
todas as possibilidades de acesso, aquisição
e desenvolvimento de novos conhecimentos
para o exercício de seus direitos e deveres,
analisa Flach (2011). Para isso ocorrer é preciso efetivar ações que garantam a previsão
legal.
Para que a educação se efetive como
um dos elementos da cidadania precisa de
implementação adequada, ou seja, além da

revisão legal, necessita de vontade política
e recursos adequados para a sua garantia,
ou seja, necessita de instituições que estejam
organizadas e preparadas para esse trabalho
educativo.
De acordo com Flach (2011), a Constituição de 1946 previa a aplicação percentual
de recursos públicos no setor educacional, o
que demonstra uma preocupação na oferta
de condições mínimas para que o direito à
educação fosse minimamente assegurado. O
art. 169 previa a aplicação da União, Estados
e Distrito Federal de nunca menos de dez por
cento e dos Municípios a aplicação de nunca
menos de vinte por cento de suas rendas na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
De acordo com Vieira (2001), constitucionalmente, a educação brasileira deve ser direito
de todos e obrigação do Estado; deve acontecer em escolas; deve seguir determinados princípios; deve ratificar a autonomia universitária;
deve conservar a liberdade de ensino; e principalmente deve converter-se em direito público
subjetivo, com a possibilidade de responsabilizar-se a autoridade competente.
Para Stefano (2016), a educação é essencial ao ser humano por ser responsável
pela preparação para a cidadania (que é um
dos fundamentos da República Federativa do
Brasil, previstos no art. 1.º), e possibilita a
formação de recursos humanos que permitirá
garantir o desenvolvimento social construindo
uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3.º,
I, CF). É através da educação que o homem
conquista sua liberdade, igualdade e dignidade.
A educação é um direito fundamental
essencial por estar diretamente vinculada ao
desenvolvimento do ser humano. É através
da educação que o homem compreende a
si mesmo . . . .ociedade ao seu redor, verifica Stefano (2016). A educação é necessária
para que o indivíduo possa saber zelar por
sua saúde e segurança, bem como para que
possa se desenvolver plenamente e atuar
como membro da sociedade a qual pertence.
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Ainda na ótica de Stefano (2016), além
de ser um direito fundamental, a educação
recebe proteção internacional considerada
como um direito humano. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em
seu art. 26, a finalidade da educação . . . .e
possibilitar o pleno desenvolvimento da personalidade humana . . . .ortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades
fundamentais; deve favorecer a compreensão,
a tolerância . . . .mizade entre todos os grupos
raciais ou religiosos.
Em complemento, Stefano (2016) enfatiza que a educação, como um dos direitos humanos, tendo origem no direito natural,
deve ser assegurada de maneira primordial.
Considerada apenas como um direito social,
deve ser mais que isso. Ínsita no direito à
vida, é instrumento fundamental para que o
homem possa se realizar como homem. Seu
potencial para aprender só se transformará
em ato quando lhe forem propiciadas todas
as condições necessárias para tal. E isso só
é possível através da educação. . . . .onsagração desse direito.
A educação é um dos direitos mais importantes garantidos ao ser humano, pois é
através dela que se permite o pleno desenvolvimento intelectual e com ele a possibilidade
de se realizar livremente as escolhas e caminhos a serem traçados por cada indivíduo.
Para Stefano (2016), a garantia de ser
direito de todos decorre do fato de a educação estar ligada ao modo de transmissão
dos costumes sociais; de possibilitar o pleno desenvolvimento das funções mentais; de
proporcionar a possibilidade de interação social e possibilitar a capacidade de formar o
raciocínio.
Dessa forma, a educação tem por finalidade possibilitar o desenvolvimento do indivíduo, dotando-o do instrumental cognitivo
necessário ao exercício pleno de sua liberdade, possibilitando-lhe, ademais, a fruição
dos benefícios advindos do desenvolvimento
tecnológico e cultural da sociedade, assim,

podemos afirmar ser pressupostos para a inserção digna do sujeito no mundo do trabalho
e sua participação cidadã.
A qualidade do ensino supõe, então, a
busca do melhor, de um padrão científico e
fundamentado dos conteúdos acumulados e
transmitidos. Mas ela é também uma forma
de responsividade face aos desafios da sociedade contemporânea, verifica Cury (2018).
Isso exige um conjunto de conhecimentos e
habilidades capazes de possibilitar a todos
o acesso a formas de ser e de se comunicar como um participante do mundo. Desse
modo, a qualidade do ensino, mesmo atendida a universalização da população em idade
escolar, será sempre uma meta, seja pelo caráter cumulativo do conhecimento, seja pelas
circunstâncias históricas que a condicionam e
para as quais ele deve buscar caminhos cada
vez mais abertos.
De acordo com Cury (2018), a educação escolar é um bem público de caráter próprio por implicar a cidadania e seu exercício
consciente, por qualificar para o mundo do
trabalho, por ser gratuita e obrigatória no ensino fundamental, por ser gratuita e progressivamente obrigatória no ensino médio, por
ser também dever do Estado na educação
infantil.
A função social da educação escolar
pode ser vista no sentido de um instrumento
de diminuição das discriminações. Por isso
mesmo, vários sujeitos são chamados a trazer
sua contribuição para este objetivo, destacando-se a função necessária do Estado, com a
colaboração da família e da sociedade. Dessa
forma, Cury (2018) afirma que a igualdade
se torna, pois, o pressuposto fundamental do
direito à educação, sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de uma maior igualdade entre
as classes sociais e entre os indivíduos que
as compõem e as expressam.
Mas tudo isso deve ser levado adiante
de um modo qualitativo. Por isso, o ordenamento legal assinala o padrão de qualidade
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como princípio do ensino. A qualidade do ensino envolve, certamente, a incorporação de
conhecimentos que se tornaram patrimônio
comum da humanidade. Cury (2018) coloca
que expressa nos conhecimentos básicos, via
de regra, transmitidos em poucas disciplinas
já consensuais e protegidos pelo princípio da
obrigatoriedade, é uma herança de que as
novas gerações não podem se ver privadas,
sob pena de a educação escolar, ao invés
de ser um instrumento de igualdade social
e de igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola, tornar-se fonte de
novos e odiosos privilégios.
Enquanto houver situação de diferença
ao acesso à educação em razão das condições sociais, cabe àquele que explora esta
situação de desigualdade o dever de minimizá-las, pois não mais vivemos em um Estado
Liberal, em que os interesses individuais são
mais relevantes do que os da coletividade.

O PAPEL DO ESTADO FRENTE AO
DIREITO À EDUCAÇÃO
No contexto da sociedade brasileira atual,
o traço do direito fundamental e do direito à educação se acentua. Segundo Gomes e Marchetti
(2016), existe uma exigência direta com relação
ao cidadão e, no plano objetivo, solidifica-se o
dever do Estado em promover sua efetividade.
Se, no plano subjetivo, se resguarda o desenvolvimento da personalidade humana e mesmo
a qualificação profissional, no plano objetivo, o
direito à educação se afirma indispensável ao
próprio desenvolvimento do país.
A formatação do Estado e de demandas
sociais atuais, dentre elas, a educação, vem
sendo anunciada e publicada nas legislações
que normatizam essa nova realidade. Nessa
perspectiva, as políticas educacionais no Brasil vêm sendo balizadas por mudanças, destacando-se as de ordem jurídico-institucional.
De acordo com Cury (2018), tanto quanto um direito, a educação é definida, em nosso
ordenamento jurídico, como dever: direito do
cidadão – dever do Estado. Do direito nascem

prerrogativas próprias das pessoas em virtude das quais elas passam a gozar de algo
que lhes pertence como tal. Do dever nascem
obrigações que devem ser respeitadas tanto
da parte de quem tem a responsabilidade de
efetivar o direito como o Estado e seus representantes, quanto da parte de outros sujeitos
implicados nessas obrigações. Se a vida em
sociedade se torna impossível sem o direito,
se o direito implica em um titular do mesmo,
há, ao mesmo tempo, um objeto do direito que
deve ser protegido inclusive por meio da lei.
Para Gomes e Marchetti (2016), a educação como dever do Estado é uma demanda
jurídica que não foge ao controle do Direito,
na verdade, a própria Constituição Federal a
enuncia como direito de todos, dever do Estado e da família. Essa tríplice função deve
garantir a realização plena do ser humano e
inseri-lo no contexto do estado democrático
e qualificá-lo para o mundo do trabalho. A
um só tempo, a educação representa tanto
mecanismo de desenvolvimento pessoal do
indivíduo como da própria sociedade em que
ele pertence.
Segundo Mendonça (2018), o nível de
obrigação relacionado a respeitar se define
pelo dever do Estado de não interferir nem
obstaculizar ou impedir o acesso ao desfrute
dos bens que constituem o objeto do direito. Já no nível das obrigações de proteger
consistem em evitar que terceiros interfiram,
obstaculizam ou impeçam o acesso a esses
bens. As obrigações de garantir pressupõe
assegurar que o titular do direito tenha acesso ao bem quando não puder fazê-lo por si
mesmo. Por fim, as obrigações de promover
se caracterizam pelo dever de criar condições
para que os titulares do direito tenham acesso
ao bem.
Em geral, as políticas sociais envolvem
direitos sociais, projetos, diretrizes, orçamentos, executores, resultados, impactos etc., reflete Vieira (2001). Evidentemente, as políticas
sociais devem sempre passar por avaliação,
em qualquer lugar e época, constituindo exi31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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gência obrigatória quando custeadas com recursos pertencentes às sociedades. Porém,
com a falta desses recursos fornecidos pelas sociedades, interrompem a cognominada
“crise fiscal do Estado” . . . .ebre avaliatória,
pululando então os avaliadores.

ção satisfatória por parte do Estado, de uma
prestação pública essencial ao pleno desenvolvimento humano. No mesmo sentido, se
houvesse universidades públicas em maior
quantidade, haveria uma menor procura pelas
universidades particulares.

Na esfera educacional, Ferreira e Nogueira (2018) colocam que várias políticas
públicas foram lançadas por todos os setores do governo federal para se alcançar os
objetivos propostos pela Constituição Federal. A título de exemplo, entre outras políticas
podem ser citadas as seguintes: a) 4 Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério(FUNDEF)4 ; b) Plano de Desenvolvimento
da Escola (PDE); c) Programa de Dinheiro
Direto na Escola (PDDE); d) Programa Bolsa
Família; e) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); f) Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD); g) Programa Nacional
de Transporte Escolar (PNATE); h) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM; i) Sistema de
Seleção Unificada (SISU); j) Programa Universidade para Todos (PROUNI); k) Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil (PROINFÂNCIA).

As políticas públicas se propõem a provocar alterações no interior da escola, em especial, nos seus princípios e, por decorrência,
na forma de organização e desenvolvimento do trabalho escolar, portanto, interferindo
diretamente nas práticas dos professores e
em sua cultura, afirmam Ferreira e Nogueira
(2018). A construção de uma nova cultura
escolar, com outras práticas, normas e concepções, não depende apenas de mudanças
legais, mas, sobretudo, da criação de condições efetivas para tal, o que incide em alterações das condições de trabalho oferecidas
ao professor, estrutura da escola e preparo
técnico e pedagógico aos docentes.

Com relação à política educacional,
Vieira (2001) evidencia que a Constituição Federal de 1988 concede amplos direitos, confirmando e ampliando o interesse social pela
educação. Desde a Constituição monárquica
de 1824, a primeira Constituição brasileira, a
educação irrompe como o fundamento da política social, que só alcança maior abrangência durante o século XX. No final deste século,
falou-se bastante a respeito da educação e de
sua importância, porém muito se desarticulou
a aplicação dos direitos educacionais.
Para Stefano (2016), seguramente, se o
Estado fornecesse a educação básica gratuita
de qualidade, muitas das instituições privadas
de ensino não estariam mais em funcionamento, pois elas estabelecem uma relação
que gera lucro em decorrência da não presta-

Conforme Flach (2011), a previsão legal não é garantia de transformação na realidade, a qual necessita de um conjunto de
fatores que contribuem para essa transformação. A eficácia legal só é possível quando há
um conjunto de ações extra e intraescolares
- ações governamentais, sociais e de organização interna do processo educativo - em
prol de objetivos que tenham o compromisso
de interferir no contexto existente, ou seja, a
legislação só será eficaz se as pessoas envolvidas no processo estiverem realmente comprometidas com a sua aplicação.
Uma lei, por mais avançada que seja,
pode tornar-se letra morta no campo de sua
execução, assim como uma lei retrógrada
pode contribuir para avanços no contexto, dependendo dos homens que a aplicam. Em um
país recém-saído de um regime escravocrata,
onde a sociedade foi formada com base em
privilégios . . . .rganização produtiva ainda estava em estágio inicial de industrialização, a
importância da educação formal ainda não era
valorizada pela população . . . .oder público
muitas vezes pautava suas ações pela inércia.
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Também não havia mecanismos formais de
cobrança do cumprimento dos dispositivos
legais de gratuidade e obrigatoriedade, tanto
pela população quanto pelo poder público.
Flach (2011) problematiza, ainda, que
a ausência de uma política educacional, enquanto proposta governamental, que pudesse
oferecer à população acesso à escola primária e possibilidade de avanço no sistema educacional pode ser apontada como um limite
político que não visualizava a escola como
componente na construção de uma nação
independente.

lução que ultrapasse as barreiras geográficas
de uma comarca, dado que o Plano Nacional
e Estadual de Educação vale para todas as
cidades. Os planos municipais levam a alguma especificidade, mas que deve estar em
consonância com os demais planos (nacional
e estadual).

As reivindicações pela elaboração de
uma política educacional, pautada nas necessidades da população, emergem de movimentos não necessariamente ligados ao
poder instituído. Uma das propostas mais importantes que reivindicava a elaboração de
uma política educacional consistente encontra-se no documento elaborado por Fernando
de Azevedo na década de 1930, endereçado
ao Povo e ao Governo brasileiro propondo
a Reconstrução Educacional no Brasil. Esse
documento ficou conhecido como “Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova” e reafirmava a importância da educação tanto para o
desenvolvimento do país, quanto para o desenvolvimento da cidadania para a população
brasileira.
Desta forma, deve-se buscar uma igualdade que não seja apenas formal. Nesse sentido, o Ministério Público, através dos inquéritos civis, têm a possibilidade de se garantir a
igualização das pessoas de forma concreta,
pois tais inquéritos se apresentam como instrumentos eficazes de concretização de políticas públicas. Trata-se de um mecanismo
extrajudicial que permite a negociação através dos termos de ajustamento de conduta.
A ação judicial para a implementação
das políticas deve ser a última posição a ser
tomada. Para tanto, cada vez mais se constata
a necessidade de especialização dos promotores de justiça que atuam nesta área. Mais.
Uma atuação regionalizada visando uma so31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas na composição do desenvolvimento
deste trabalho, foi possível verificar que o direito Educacional é uma importante ciência que,
mediante legislações, rege, regulamenta, estrutura e organiza a educação nacional, devendo
ser do conhecimento de todo e qualquer cidadão.
Isso foi possível, pois as argumentações trouxeram elementos que verificam o direito
constitucional do cidadão, elencando a educação como um direito fundamental necessário
para capacitação dos indivíduos no que concerne sobre sua atuação social. Percebe-se a
necessidade de uma regulamentação específica e minuciosa que exponha as particularidades desse direito, de forma a efetivar políticas públicas que viabilizem a proximidade entre o
indivíduo . . . .ireito à educação, descrevendo os aspectos que compõem tal direito.
Outro ponto importante evidenciado diz respeito à oferta de uma educação de qualidade,
uma vez que garantir acesso e frequência em instituições escolares não incide diretamente na
capacitação cidadã dos indivíduos, se tornando apenas uma vertente do direito à educação.
Sendo assim, o direito Educacional traz elementos que compõem a organização escolar de
forma a garantir esta qualificação de ensino.
Por fim, o trabalho apresenta que o Direito Educacional estabelece deveres para o Estado, família e para o indivíduo, colocando que estes são responsáveis por atuar em prol da
garantia da educação dos cidadãos.
Dessa forma, é notável que o conhecimento e compreensão sobre Direito Educacional
é fundamental para que se clame pelo acesso a graus de escolaridade qualificados que possibilitem aos indivíduos uma formação cidadã que lhes permita viver em sociedade
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A IMPORTÂNCIA DOS REGIMENTOS ESCOLARES PARA UMA
GESTÃO DEMOCRÁTICA
RESUMO: O regimento é um conjunto de regras que norteiam e regulam a estrutura . . . .uncionamento
escolar, além de definir a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar e estabelecer
direitos e deveres de todos que convivem no ambiente. . . . .egimento Escolar, o legitimador e
legalizador dos atos escolares, consoante legislação vigente. . . . .esultado do pacto celebrado
entre todos que fazem a escola, visando à normatização das relações, direitos e deveres. Baseado
nisso, este trabalho apresenta um detalhamento histórico da legislação de ensino no Brasil até
chegar às propostas atuais de regimento. Assim, fez-se uma análise de regimento específico de
escolas estaduais de São Paulo, verificando que as mesmas fortalecem a autonomia da escola
numa perspectiva democrática, além de assegurar os princípios filosóficos e político-pedagógicos
que norteiam a prática educativa escolar, garantindo-lhe as suas especificidades pedagógicas e
administrativas.
Palavras-chave: Regimento; Organizador; Histórico; Escolas; Democrático.
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INTRODUÇÃO

P

ara entender a importância dos regimentos em uma gestão democrática é necessário conhecer mais concretamente sobre os caminhos históricos da educação no
Brasil, desde a independência, proclamação da república, constituição de 1934,
a constituição de 1988 . . . .DB.
Desta forma, faz-se uma breve análise da educação brasileira através das legislações
que a cercam até o regimento das escolas, entendendo como se dá essa autonomia e organização. Os caminhos históricos possuem eixos norteadores e esclarecem a importância na
formação do regimento para formação de uma gestão democrática.
A constituição brasileira de 1823 outorgada em 1824 e traz as preocupações a respeito
da educação que foram apresentadas em outras constituições (1827 e 1891); as inovações
e prioridades dada a educação na constituição de 1988 que culminam com o surgimento da
LDB. Com a LDB é possível estabelecer caminhos para a formação do regimento escolar,
visando o bem-estar e todos presentes.
A apresentação do regimento escolar das escolas públicas estaduais de São Paulo,
para exemplificar como estes tratam da educação básica e possuem princípios que estruturam
e normatizam a organização escolar, mostra uma perspectiva cheia de dialogismos e construção de saberes, nele são apresentados especificidades que identificam necessidades e
adequações a comunidade, consequentemente dando autonomia determinada na legislação.
É notável a necessidade de se estabelecer olhar importante para essa autonomia, pois
ela está associada ao sucesso da gestão democrática, visto que está relacionada ao trabalho
coletivo e ao dialógico, eixos tão valiosos, focados em garantir espaços de participação da
comunidade escolar.
Nessa perspectiva as escolas sempre buscam pela gestão qualificada e democrática. Na
educação básica o diálogo é indispensável para assegurar que as escolas possam promover
os direitos à educação . . . .esenvolvimento integral de todos os estudantes, a construção do
regimento junto à comunidade possibilita a formação enquanto cidadãos de todos os educandos alcançados em termos pessoais, socioculturais e econômicos, críticos, participativos
e comprometidos com princípios de uma sociedade democrática, justa, igualitária, solidária
e sustentável.
Dessarte, as escolas valorizam a diversidade da comunidade escolar e promovem a
igualdade de suas aprendizagens, garantindo o atendimento de suas necessidades coletivas
e individuais, de maneira que seu papel na formação individual proporcione a construção de
uma cultura de respeito à diversidade e combate das desigualdades.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Álvaro Chrispino e Raquel Chrispino (2008); Maurício Antonio Ribeiro Lopes
(1999), e Ilma Passos Alencastro Veiga (1996)
que abordam as práticas na gestão escolar,
reflexões acerca de regulamentações que revelaram a necessidade de um entendimento
legal mais preciso sobre o papel dos gestores escolares na elaboração do regimento
interno.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

DOS PRINCÍPIOS HISTÓRICOS
AO REGIMENTOS ESCOLAR:
ANTECEDENTES DA CONSTITUIÇÃO:
OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL
Os caminhos da educação no Brasil se
iniciam com o rompimento com Portugal e
diferentemente dos movimentos de independência das colônias europeias na América,
que tiveram a decisiva participação do povo,
nossa libertação da metrópole foi negociada.
Assim, os interesses da elite lusitana residente
na então ex-colônia foram preservados, bem
como dos grandes fazendeiros (CANOTILHO,
2003).
A constituinte de 1823, encarregada de
elaborar a primeira carta constitucional brasileira, caracterizou-se pela luta da hegemonia no poder no Brasil independente. De um
lado os monarquistas defensores do poder
supremo e dados os seus interesses pessoais
na manutenção das relações coloniais com
Portugal. E de outro, os não declaradamente
republicanos, que esperavam, por meio da
Constituição, limitar os poderes imperiais e
os privilégios de que dispunham os lusitanos
em território brasileiro.

As discussões constituintes, mantidas
pelas ideias liberais e positivistas que surgiam
no Brasil, especialmente da França, em termos de educação pouco produziram. Pois, a
disputa entre os monarquistas e republicanos
foi decidida com a aprovação, pelo imperador, da Assembleia Constituinte após cerca
de seis meses de trabalhos. Pedro I nomeou
uma comissão formada por juristas de sua
confiança que elaboraram a primeira Constituição do país ao seu gosto que foi outorgada
em 1824 (CANOTILHO, 2003).
Com as influências filosóficas e políticas decorridas do continente europeu, a carta constitucional de 1824 apresentava alguns
avanços no que abrange aos direitos civis,
sendo considerada, para época, legislação
avançada. Estas influências tinham na instrução pública fator de desenvolvimento das
nações, o que resultou na definição da educação primária gratuita como direito de todos
os cidadãos, organizada de maneira uniforme sob o controle central do Estado. Aqui
aparece nosso primeiro “ato” educacional de
igualdade (CANOTILHO, 2003).
O debate sobre a oferta e controle legal
da educação escolar no território brasileiro
não se interrompeu com a promulgação da
Constituição de 1824. Antagonicamente, pode-se afirmar que a discussão da comissão
constituinte, embora contida pelo poder imperial, foi apenas o começo. Em 1827, a Comissão de Instrução Pública aprovou projeto de
lei, que criava Escolas de Primeiras Letras em
todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, aboliu os castigos físicos nas escolas,
instituiu a admissão de professores na forma
de exame em caráter vitalício e colocava piso
para a remuneração docente (CANOTILHO,
2003).
Proclamada a República, antes mesmo do amparo constitucional, a educação foi
elemento de preocupação e determinações
dos dirigentes. Mesmo não explicitada, a obrigação estatal com a educação estava nítida
nas atitudes da União em relação às questões
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educacionais, do mesmo modo a luta pelo
controle político entre positivistas e liberais.
Exterioridades na Carta Constitucional republicana de 1891 concentravam a legislação
educacional básica no governo federal e descentralizaram para os estados a implementação dessa educação (CANOTILHO, 2003).
Desta forma, não se pode dizer que a
educação foi ignorada pela Carta Constitucional de 1891. Mas, não se pode afirmar
que existiram avanços na educação enquanto
obrigação do Estado. E embora reconhecida
como um direito, não se garantiu a gratuidade
da educação, nem tão pouco se obrigou a implementação de uma rede mínima de escolas
nos estados. Ficando esta empreitada à serviço dos interesses e jogos políticos locais,
nos quais as classes populares não tinham
representatividade, muito menos poder para
debater e reivindicar seus direitos (CANOTILHO, 2003).
As influências liberais abriram caminho
para a iniciativa privada no setor educacional quando demonstraram a possibilidade
de existência de outros promotores da educação que não o Estado. Uma vez que, embora afirmando o controle do Estado sob a
educação como único ente legislador para a
área, expressões do tipo “não privativamente” e “nos estabelecimentos públicos” encontradas nos artigos 35 e no § 2º do art. 72,
respectivamente, apareceram a coexistência
de outros animadores – para ser fiel ao texto
da lei – não públicos, portanto, não mantidos e organizados pela União.O século XX no
Brasil, pode ser entendido como um período
de fortalecimento do Estado, a União tomava
para si as atribuições referentes à organização estatal no plano legal numa perspectiva centralizadora enquanto concedia espaço
para particulares em áreas antes privativas do
Estado. A educação era uma dessas áreas
(CANOTILHO, 2003).
Os cenários político e social, externo
e interno, eram de mudanças. Internamente,
vivenciava-se a luta por melhores salários e

condições de trabalho. E, em 1922, ocorreu o
que viria a ser o maior evento artístico do país,
a Semana de Arte Moderna, uma espécie de
grito de independência cultural brasileiro.
Ainda neste período, as relações com
as forças armadas tornaram-se conturbadas.
Jovens oficiais reivindicavam maior participação política e impugnaram o controle civil
dos fazendeiros; o uso das forças armadas
na manutenção do controle da ordem constitucional; a conduta fraudulenta e corrupta
apresentada pelas lideranças governamentais
em eleições. Os intelectuais não ficaram fora
do fervor da época. E, em 1932 lançaram o
então “Manifesto dos Pioneiros”. Conjunto de
princípios e fundamentações de uma educação mais moderna, privilegiando o debate, a
descoberta . . . .aior interação entre a escola
. . . .ociedade. Era o movimento da Escola
Nova, de influência norte-americana, que surgia no Brasil, colocando a educação escolar
na pauta das discussões sociais, políticas e
econômicas. Em 1930 foi criado o Ministério
da Educação e Saúde e foram promovidas a
reestruturação da educação . . . .nstalação do
Conselho Nacional da Educação – Reforma
Francisco Campos (CANOTILHO, 2003).
Mas, se as oligarquias estavam em baixa, os liberais e seus pensamentos privatistas
encontravam-se em alta na defesa da redução
do Estado em favor da iniciativa privada na
educação. E uma das formas dessa fixação
da iniciativa privada era a obrigatoriedade (art.
139) de as empresas com mais de cinquenta
funcionários, situadas “fora de centros escolares”, assumirem gratuitamente a educação
primária de seus empregados, incluindo aí os
filhos dos empregados (CANOTILHO, 2003).
O texto constitucional da carta de 1934
apresenta evidentes possibilidades de avanços para a organização da educação, estabelecendo que os Estados poderiam manter
conselhos de educação próprios e organizar
seus sistemas educacionais, além de propor
cotas estaduais para o financiamento da educação.
31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE

610

Revista Educar FCE - 45 ª Edição - 31 - Agosto/ 2021

Outro aspecto organizador e imponente encontra-se na garantia ao professor de
liberdade de cátedra definida no art. 155. Liberdade importante, porém, arriscada, pois
somada aos benefícios que a instância estadual passava a ter, tornava a qualidade da
educação mais uma questão local, de atitude
e compromisso de seus executores.
Com a amplidão e ao detalhamento
com que foi abordada a temática educacional
pela Constituição de 1934, as que a ela se
seguiram limitaram-se a retirá-la com um ou
outro detalhe conjuntural.
Até a carta de 1967, elaborada em plena
ditadura militar, embora apresentasse alguns
retrocessos nas garantias individuais, ampliou
o ensino gratuito ofertado pelo Estado para
a faixa etária dos sete aos catorze anos. A
constituição de 1988 pode ser considerada o
marco final do processo de abertura e democratização política da sociedade brasileira. A
Carta Constitucional brasileira inaugurou uma
visão de sociedade democrática no tocante
aos direitos civis (CANOTILHO, 2003).
Os participantes civis ativos queriam ver
na Carta Constitucional questões ligadas aos
direitos civis, ao debate da inclusão social
e às garantias de oportunidade de exercício
pleno da cidadania e de modernização das
relações sociais. As reivindicações envolviam
desde os aspectos relacionais dos direitos
civis até elementos de uma economia mais
solidária e sustentável.
No que se refere à educação, os debates constituintes da carta de 1988 podem
ser enquadrados no embate entre o público
. . . .rivado. A Constituição de 1988 nos artigos 6º, 205, 206 e 208 coloca a educação
como um direito social e dever do Estado,
sem excluir a família desta responsabilidade.
Desta forma, na constituição temos:
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: . . . .gualdade de condições para o acesso e
permanência na escola ;II - liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte . . . .aber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade
do ensino público em estabelecimentos
oficiais; . . . .alorização dos profissionais
do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público,
com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de
provas e títulos; VI - gestão democrática
do ensino público, na forma da lei; VII garantia de padrão de qualidade.

Assim, a educação assume a mesma
importância que o trabalho, a saúde, o lazer,
a segurança e outros direitos de natureza vital à vida em sociedade . . . .reservação da
saúde mental. E distribui as obrigações com
a educação entre o Estado . . . .amília, uma
vez que compete a ambos desenvolverem a
educação, podendo contar com a parceria da
sociedade.
Nesse contexto da educação, aos estabelecimentos que oferecem as atividades
relacionadas à educação básica escolar fica
a missão de garantir o exercício de um direito
ao cidadão, que lhe é próprio (Constituição
Federal art. 6º e 208, VII, § 1º):
VII - atendimento ao educando, no ensino
fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à
saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo.

E se refere o servidor público à condição de intermediário entre o cidadão . . . .stado, no exercício deste direito, caracterizando
este servidor como um agente viabilizador do
exercício de um direito. Sendo seu dever ético
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atender ao cidadão com agilidade, auxiliando-o para que ocorra a efetivação de seu direito
à educação (CANOTILHO, 2003).
A Constituição Federal de 1988 ao resguardar o papel de educador da família, também
na educação escolar, implica o estabelecimento
de parcerias constantes entre as instâncias e
amplia as relações de troca e ajuda recíproca
ao incluir também a sociedade civil como colaboradora no processo educacional. Desta forma, a legislação constitucional afirma a gestão
democrática da educação escolar e aponta a
construção de uma sociedade educadora.
A ampliação do leque de agentes educadores é parte de um processo que atende a dois princípios, o da descentralização
. . . .a desconcentração, de ação simultânea.
O art. 211 da Constituição Federal de 1988,
ao estabelecer a descentralização da gestão
da educação, apresenta os embasamentos
para a municipalização do ensino fundamental, pois deixa a cargo da instância municipal
a organização deste nível do ensino escolar,
mesmo dependendo de ações suplementares
da União e dos Estados (CANOTILHO, 2003).

em espaços escolares não públicos – comunitários confessionais ou filantrópicos. Este recurso
só poderá ser utilizado nos casos de falta de
vagas ou de curso regular na localidade de residência do aluno.
A segurança constitucional do direito à
educação não se atém à oferta de vagas, se
amplia às garantias de condições para a estabilidade dos alunos na escola, à continuidade dos
estudos . . . .ualidade. Preocupações evidentes no
artigo 211 que, além de determinar as responsabilidades que cada instância de poder – federal,
estadual, municipal . . . .istrito Federal -, deposita
à União a comprometimento de igualdade das
ofertas de educação no território nacional, por
meio do suporte técnico e financeiro às unidades
da federação.
Com relação à continuação na escola
. . . .rosseguimento dos estudos, o artigo 208
aponta ações de suporte ao aluno, que visam
à garantia de sua frequência à escola com as
condições mínimas para o bom desenvolvimento de seus estudos, organizadas por programas
governamentais ligados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Dar atribuições às instâncias locais, ao
mesmo tempo em que desconcentra o poder,
ao conceder a estados e municípios a competência de decisão sobre seus sistemas educacionais descentraliza as ações. Processo que
amplia a oferta de educação e as possibilidades de garantia da qualidade desta oferta.

Desta forma, pode-se perceber que as pedras para a construção do caminho da educação
no Brasil foram muitas, visto que várias foram as
legislações para chegarmos no processo igualitário e social proposto até os dias de hoje, antes
disso tratava-se apenas de uma tentativa de introduzir os direitos . . . .cesso à educação.

Assegurar qualidade sugere pessoal
qualificado quanto em equipamentos e instalações adequadas. Desta forma, a lei institui percentuais mínimos de investimento em
educação pública às diversas instâncias do
poder público. A União investirá não menos
que 18% de suas receitas com impostos e
os estados e municípios não menos que 25%
(Constituição Federal art. 212).

Ainda era necessário algo mais preciso e
norteador. No caso a LDB, esta, que institui as
diretrizes e bases da educação nacional, para
determinar sobre a formação dos profissionais
da educação, foi elaborada para assegurar o
direito a toda população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os
profissionais da educação, estabelecer o dever
da União, do Estado e dos Municípios com a
educação pública (CANOTILHO, 2003).

O artigo 213, § 1º, prognosticando a impossibilidade de atendimento da demanda por
matrícula nos ensinos médio e fundamental, permite a matrícula com restrições para o Estado,

ANTES E DEPOIS DA LDB
Em 1961, surgiu a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei
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4024/61 ou simplesmente LDB/61, como
resultado do trabalho de dois grupos com
orientações de filosofia partidária distintas. Os
estatistas defendiam que só o Estado deveria
educar (LOPES, 1999).
Os liberalistas eram e defendiam os direitos naturais e que não cabe ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. Após quase 16 anos as ideias dos
liberalistas prevaleceram na maior parte do texto aprovado pelo Congresso. A LDB/61 trouxe
como principais mudanças a possibilidade de
acesso ao nível superior para egressos do ensino técnico . . . .riação do Conselho Federal
de Educação e dos Conselhos Estaduais, num
projeto de rigoroso controle do sistema educacional brasileiro (LOPES, 1999).
Mas a demora para aprovação da
LDB/61 trouxe-lhe um teor de desatualização
e, logo após sua promulgação, outras ações
no âmbito de políticas educacionais públicas
surgiram, desta vez, implantadas no cenário
político de domínio militar. Por exemplo, em
1968, a Lei 5540/68 criou o vestibular e, em
1971, surgiu a Lei 5692/71, conhecida também como LDB/71, cuja função foi atualizar
a antiga LDB/61 (LOPES, 1999).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
de 71 definia os currículos como constituídos
por disciplinas de obrigatoriedade nacional, escolhidas pelo Conselho Federal de Educação.
Além disso, os Estados podiam indicar disciplinas obrigatórias em suas jurisdições, porém
sob rígido controle dos governos estaduais.
Também na década de 1970, surgiu uma política de valorização do ensino técnico profissionalizante. Nesta época, o Conselho Estadual
de Educação do Estado de São Paulo criou
o Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza (CEETEPS) para fortalecer o crescimento industrial paulista, pela possibilidade
de formação profissional (LOPES, 1999).
Como consequência das políticas
educacionais, em 1996, foi aprovada a Lei
9394/96, a LDB/96, que buscou reestruturar o sistema educacional brasileiro, com

regulamentações nas áreas de formação
de professores, gestão escolar e nas áreas
de currículo, essa reestruturação se formou
a partir do resultado de debates realizados
ao longo de oito anos, especificamente entre
duas propostas distintas. Uma delas envolvia debates abertos com a sociedade, defendendo maior participação da sociedade civil
nos mecanismos de controle do sistema de
ensino, enquanto a outra proposta era sem
a participação popular, defendendo o poder
sobre a educação mais centralizado, a qual
acabou vencendo a "disputa" de ideias (LOPES, 1999).
Com a LDB/96, mais uma vez foram
transformadas as designações do sistema
de ensino brasileiro que passou a envolver
a educação básica que consiste da educação infantil (até 6 anos), ensino fundamental
(8 séries do antigo primário) e ensino médio
(3 séries); ensino técnico (agora obrigatoriamente desvinculado do ensino médio), além
do ensino superior. A LDB/96 é considerada
a mais importante lei educacional brasileira
e fundamenta as subsequentes ações dos
governamentais no âmbito educacional discutidas a seguir, como os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio, PCNEM,
as Orientações Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio . . . .roposta Curricular do Estado de São Paulo de 2008 (LOPES, 1999).
A LDB (Diretrizes e Bases da Educação) foi criada para colocar normas e padrões
na educação brasileira, pois faz com que o
desenvolvimento nacional seja evoluído cada
vez mais, gerando inovações e profissionais
de qualidade. Maurício Lopes descreve:
Apesar das críticas de que a LDB tem
sido alvo, é inegável que abriu espaço
para uma discussão que jamais havia alcançado tamanha intensidade, no tocante
à educação superior. Estimulou que os
princípios constitucionais que a Constituição havia introduzido com caráter programático viessem a alcançar maior eficácia
substancial, ao mesmo tempo em que
desnudou as imensas fragilidades que
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os sistemas de ensino enfrentam (LOPES,
1999).

A LDB trouxe normas para organização
e bases para o sistema de ensino para todo o
país, porém as diretrizes desta lei não afetam
as formas e técnicas de escolas e instituições
de ensino, deixando a educação bem livre
para que possa ser aplicada com mais dinâmica e interatividade entre os educadores e
alunos.
A última modificação nas Diretrizes e
Bases da Educação foi feita no ano de 1996,
com algumas alterações que foram feitas para
que tivesse melhor desempenho para a educação no País, aumentando o grau de conhecimentos dos cidadãos, tanto para jovens
quanto velhos, tornando o ensino acessível
para todos. O que existe hoje é para não parecer desatualizada é um plano de metas a
serem atingidas de acordo com as evoluções
e observações anuais (LOPES, 1999).
Fica evidente a partir da LDB que a
necessidade de diretrizes e normatizações
dentro do processo educacional, que especifiquem e que direcionam todos aqueles
que fazem parte do ambiente escolar, passa
a ser indispensável para acompanhamento,
estudos, organização, evolução e garantia do
padrão de qualidade da educação no Brasil
(LOPES, 1999).

GESTÃO DEMOCRÁTICA: O AVANÇO
A escola tem um papel social importante, ela é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão. Então, cabe-lhe a definição de mudanças que julga necessário fazer
nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar. Quando a escola assume
a responsabilidade de atuar na transformação
e na busca do desenvolvimento social, seus
agentes devem empenhar-se na elaboração de
uma proposta para a realização desse objetivo.
Essa proposta ganha força na construção de
um projeto político-pedagógico (VEIGA, 1996).
A luta por uma educação pública, de
qualidade, extensiva a todos e gerida por re-

lações democráticas ainda é um desafio da
sociedade brasileira. Depois de vinte anos de
regime militar e de restrições ao exercício da
democracia, o Brasil levantou-se para pôr fim
ao autoritarismo. No processo de elaboração
da constituição de 1988, a sociedade brasileira queria o retorno das liberdades democráticas . . . .ossibilidade de participação popular
nos diversos espaços públicos para poder
difundir na elaboração, planejamento e execução de políticas públicas (VEIGA, 1996).
A Constituição de 1988 foi designada de
“Constituição cidadã”. Pois ela fortaleceu a democracia certificando uma série de garantias
individuais e abrindo caminhos de participação
popular na gestão do Estado. Estes avanços
se explicam pelas cicatrizes causadas por
mais de duas décadas de repressão aos movimentos sociais sob a ditadura militar e pela
organização da sociedade civil reivindicando
uma constituição progressista (VEIGA, 1996).
No entanto, os conservadores da Constituinte puseram uma série de limitações para
a aprovação no texto constitucional de artigos
que materializasse a gestão democrática em
toda a sua amplitude. As instituições privadas,
por exemplo, não foram obrigadas a adotar
uma gestão participativa, mesmo as que recebem recursos públicos (VEIGA, 1996).
A expressão “gestão democrática” foi
compreendida no texto constitucional como
um princípio. O Art. 206, no seu inciso VI,
diz: “O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: VI - gestão democrática
do ensino público, na forma da lei.”
Inseridos no Art. 37 da Constituição Federal destaca-se um extraordinário conjunto de
instrumentos de transparência que devem reger
a Administração: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade . . . .ficiência.
Com a publicação da Constituição em
outubro de 1988 abriu-se a possibilidade
real de mudança em toda a legislação educacional. A tramitação da LDB no Congresso Nacional foi longa. Oito anos separam a
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sua apresentação, em 1988, da sua promulgação, em dezembro de 1996. Isso devido,
principalmente, aos interesses conflitantes
em relação à organização da educação no
país. Esse longo período de tramitação da
LDB levou a mudanças na conjuntura política
que favoreceram os setores conservadores
(VEIGA, 1996).
Com Fernando Henrique Cardoso na
presidência da República evidenciou-se àqueles que lutavam por mudanças pouco significativas na legislação educacional. Os vitoriosos desconsideram boa parte das propostas
de democratização da educação levadas pelas entidades representativas do setor. Assim,
tivemos uma LDB restrita, abaixo dos anseios
de uma legislação que assegura acesso, qualidade e relações democráticas para todos no
processo educativo (VEIGA, 1996).
Mas ainda assim, temos a abertura para
uma gestão democrática em que o gestor escolar tem um papel primordial no funcionamento da escola. A sua atuação pode determinar a qualidade do desenvolvimento dos
trabalhos administrativos e pedagógicos no
interior do estabelecimento em que atua. O
conhecimento das leis que regulamentam a
gestão escolar é um requisito essencial para
o bom desempenho desse profissional (VEIGA, 1996).
A legislação vigente no país respalda o
princípio da gestão democrática da educação.
Tanto a Constituição Federal de 1988 como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n.
9394/96 - trazem artigos que sugerem uma
gestão participativa, colegiada e dialógica envolvendo os diversos segmentos dispostos no
tão democrática tem sua segunda inserção
no texto da LDB nos dois incisos do artigo 14:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo
com as peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: I) participação dos
profissionais da educação na elaboração
do projeto pedagógico da escola; II) participação das comunidades escolar e local

em conselhos escolares ou equivalentes
(VEIGA, 1996).

No artigo 56, em seu parágrafo único,
temos a terceira referência explícita quando
se refere à gestão democrática das instituições públicas de ensino superior.
A LDB traz em seu texto, diretrizes e
procedimentos que estão relacionados direta ou indiretamente à gestão democrática. O
artigo 9º do título IV estabelece que a União,
em colaboração com os demais entes federados, deve elaborar o Plano Nacional de Educação. O artigo 12 origina como competência
da escola a elaboração e execução de sua
proposta pedagógica, importante instrumento
na conquista de sua autonomia. O artigo 15
prediz o ganho gradativo de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira
por parte das escolas. Já o parágrafo 3º do
artigo 75 registra que a União poderá fazer
transferência direta de recursos para as escolas.

O REGIMENTO: AUTONOMIA E
DEMOCRACIA
O Regimento Escolar é uma ferramenta essencial para a organização pedagógica e administrativa em nossas escolas. Nele corroboraram
o compromisso dos profissionais que vivenciam
a realidade escolar e as peculiaridades da rede
pública de ensino, colaborando para o êxito do
trabalho escolar, com o compromisso de oferecer uma educação que valorize a estabilidade
. . . .oncretização da aprendizagem do aluno.
O processo de construção do Regimento Escolar propicia o aprimoramento da qualidade da educação, ao determinar a responsabilidade de cada um dos segmentos que
compõem a instituição escolar, e ao buscar
garantir o cumprimento de direitos e deveres
da comunidade escolar. Sobre este fenômeno, escreve CHRISPINO (2008),
Ao mesmo tempo, vivemos o período de
consolidação de direitos sociais e individuais sem precedentes. E isto não pode
ser classificado como ruim. O fato é que
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os indivíduos e as coletividades conhecem
todos os seus direitos, mesmo que não
consigam indicar os deveres decorrentes
destes direitos proclamados. Estes direitos
proclamados, quando não cumpridos, são
buscados no espaço próprio: a Justiça, em
fenômeno denominado de judicialização
[...]. Ocorre, de forma derivada, o fenômeno da judicialização das relações escolares,
onde a Justiça – agora mais ágil e acessível
. . . .hamada a dirimir dúvidas quanto a direitos não atendidos ou deveres não cumpridos no universo da escola e das relações
escolares (CHRISPINO, 2008).

Regimento Escolar . . . .ocumento que
normatiza o processo de trabalho pedagógico no estabelecimento de ensino. Identifica a
escola porque apresenta seus princípios filosóficos e descreve sua organização didático-pedagógica, administrativa e disciplinar. Ele
. . . .onstituição da escola. É neste documento
que devem constar as normas gerais que regularão as práticas escolares disciplinares e
pedagógicas (CHRISPINO, 2008).
Por ser um conjunto de regras para um
interesse de um sistema maior, que . . . .istema educacional, o regimento escolar não
pode contrariar a legislação da educação,
tanto as editadas em nível nacional, quanto
as das instâncias estaduais e municipais.
A escola tem autonomia para elaboração de seu regimento escolar, assim como
para elaborá-lo nos casos em que há um regimento único para todas as unidades escolares do sistema. Mas, é importante a escola
ter constituído um conselho escolar, órgão
deliberativo formado por representantes que
tem por função atuar na gestão da escola
(CHRISPINO, 2008).
Embora não haja em lei um modelo
único de regimento escolar, podendo cada
instância do sistema estabelecer regras e parâmetros para a criação e os limites deste
instrumento de gestão como nome da instituição, apresentação de fins e objetivos, estruturas administrativas e pedagógicas (cargos
e atribuições) e os princípios que regerão as

relações internas da instituição e da comunidade (CHRISPINO, 2008).
Informações pedagógicas igualmente
precisam estar no regimento escolar. As relativas ao currículo estabelecidas no Art.26 da
LDBN, 9394/96. As constantes do Art. 23 da
LDBN, 9394/96 que tratam da avaliação, da
progressão dos alunos, do aproveitamento de
estudos, da carga horária, entre outros detalhes da estrutura pedagógica escolar (CHRISPINO, 2008).
Aspectos do funcionamento burocrático da escola são também itens obrigatórios
em um regimento escolar, pois o registro documental é parte vital da organização das
atividades ali desenvolvidas. Assim sendo,
o regimento deve esclarecer como se dá a
escrituração de documentos como: histórico
escolar, transferências, controle de frequência
dos alunos, certificados e outros documentos que tratam da vida escolar dos discentes
(CHRISPINO, 2008).
O regimento escolar é um dos meios
institucionais da gestão democrática, pois
este documento estabelece parâmetros para
as relações tanto administrativas quanto sociais que se dão no ambiente educacional
escolar. Trata-se não apenas de uma ferramenta de controle e organização, mas, e principalmente, de um instrumento de democratização das relações, uma vez que define os
limites, os compromissos e as possibilidades
de participação de cada segmento, de cada
função e de cada indivíduo na definição dos
rumos da educação desenvolvida na escola
(CHRISPINO, 2008).
O regimento escolar, na sua forma democrática, surge da reunião e do debate de
representantes da comunidade escolar. Nasce
da participação de todos e representa a vontade da maioria dos membros da comunidade
escolar. Para nascer, o regimento escolar, na
sua forma democrática, põe a comunidade
em debate. Envolve os indivíduos em ação
própria da cidadania; coloca aos cidadãos
a possibilidade de interferência na garantia
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da qualidade da oferta de um de seus direitos; transforma em construção da coletividade
(CHRISPINO, 2008).
Nas escolas onde houver conselho, caberá a este órgão as funções preliminares de encaminhamento à elaboração do regimento, tais
como: convocar a comunidade escolar para debater as questões da escola, definir uma comissão elaboradora de uma proposta de regimento
e convocar as assembleias que debaterão as
propostas da comissão de elaboração.
Os membros do conselho de escola
não estão proibidos de participarem da comissão que elabora a proposta de regimento. Estas conjecturas originárias do conselho
escolar serão apreciadas como as propostas
de qualquer outro membro da comunidade.
. . . .nclusão de membro do conselho escolar
à comissão elaboradora do regimento será
como a de qualquer outro membro da comunidade, mediante eleições (CHRISPINO,
2008).
O regimento é uma ferramenta de fortalecimento do estabelecimento de ensino e da
própria educação desenvolvida pela escola.
E, nesse aspecto, deve considerar possibilidades de parceria da escola com os demais
órgãos públicos do sistema educacional e
fora dele e, também, permitir a ampliação
das relações da escola com a comunidade,
no sentido de promover projetos que materializam parcerias que contribuam para o desenvolvimento do processo educativo escolar
e da comunidade. Os princípios regimentais
devem deixar evidentes que a escola pública
pode ser menos estatal e mais do público
ao qual atende, sem prescindir, obviamente,
das responsabilidades do Estado para com a
educação (CHRISPINO, 2008).

O REGIMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS
PÚBLICAS ESTADUAIS DE SÃO PAULO
A deliberação CEE Nº 10/97 permite
à escola a confiabilidade para organizar sua
proposta pedagógica e seu regimento, efetivando sua autonomia pedagógica, adminis-

trativa e de gestão, respeitadas as normas e
diretrizes do respectivo sistema. Essa autonomia se expressa, pelo fato de que os sistemas
não irão intervir com normas prescritivas, com
modelos de propostas pedagógicas e regimentos, mas irão se preocupar em apresentar
diretrizes com caráter de princípios norteadores.
O sistema estadual de ensino compreende escolas públicas e particulares que devem seguir as diretrizes do Conselho Estadual
de Educação, e às escolas mantidas pelo Estado, a Secretaria da Educação pode adotar
normas complementares que possibilitem reservar sua individualidade, para atender às
características locais, dando cumprimento ao
disposto no artigo 12 da Lei.
Os regimentos tratam da educação básica e possuem princípios que estruturam e
normatizam a organização escolar como :
a) Critérios de organização;
b) Classificação e reclassificação de
alunos;
c) Criação de Classes ou Turmas Especiais;
d) Verificação do rendimento escolar;
e) Frequência;
f) Progressão Parcial;
g) Currículos;
h) Matérias obrigatórias;
i) Regime de progressão continuada;
j)Educação Profissional
O regimento escolar, no seu conjunto,
deve ser um texto depositado de particularidades, mas precisa conter um mínimo de
princípios que, refletindo as medidas do estabelecimento para realização de sua proposta
pedagógica, regulamentem as relações entre
os participantes do processo educativo (SÃO
PAULO, 2009).
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O REGIMENTO ESCOLAR E SUAS
ESPECIFICIDADES
I- Identificação do estabelecimento;
II-Fins e objetivos do estabelecimento;

mação individual proporcione a construção
de uma cultura de respeito à diversidade e
combate das desigualdades possam articular
o processo de (re)construção do documento
sempre que necessário (SÃO PAULO, 2009).

III - Organização Administrativa e Técnica. As instituições de ensino devem atentar
para o conceito de gestão democrática do
ensino, nos termos do Art. 3º, inciso VIII, e
Art. 14, ambos da Lei 9.394/96;
IV - Organização da vida escolar:
V - Direitos e Deveres dos participantes
do processo educativo. Princípios que regem
as relações entre os participantes do processo educativo; princípios referentes a deveres
e direitos dos alunos, professores e pais, as
sanções e vias recursais cabíveis.
Nesse sentido, é parte fundamental do
processo educativo garantir a observância de
regras saudáveis de convivência no ambiente
escolar. Aprovar o pacto social vigente – representado pelo conjunto de normas de conduta estabelecido e socialmente reconhecido
– sustenta o delicado equilíbrio entre desejos,
direitos e deveres individuais e coletivos que
permeia a convivência social e garante a sobrevivência de uma sociedade democrática e
de respeito à cidadania (SÃO PAULO, 2009).
Na escola os dirigentes, professores,
diretores, funcionários, pais e colaboradores
devem esclarecer, divulgar e observar as regras de comportamento e convivência, assim
como encorajar os estudantes a respeitar diferenças e praticarem a tolerância. Cada estabelecimento de ensino deve adotar estas
Normas Gerais de Conduta Escolar como referência, porém medidas ou procedimentos
adicionais, que não afrontam o disposto nelas, podem ser adotados individualmente pelas escolas, havendo aprovação do Conselho
Escolar (SÃO PAULO, 2009).
É de suma importância que todos conheçam a forma e estrutura do regimento, e
que assim, os gestores, para assegurar a for31 - AGOSTo/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho demonstrou a importância dos regimentos escolares para uma gestão democrática e que para isso é necessário estabelecer um paralelo teórico-prático entre alguns
princípios constitucionais e fundamentos legais com o disposto no Regimento Escolar e sua
aplicação na prática cotidiana elas podem orientar nas práticas diárias , ajustar e aprimorar
estratégias, sempre com o foco no dialogismo e na organização do ambiente escolar.
No entanto, é preciso que haja ações articuladas nas escolas com orientações no que
diz respeito ao engajamento dos indivíduos na construção coletiva desse material, com um
olhar direcionado a realidade da comunidade escolar e das práticas educacionais realizadas
no cotidiano escolar, torna-os clientes e participativos, assumindo responsabilidades no processo educacional.
As ações da gestão com a organização de reuniões periódicas com os segmentos
escolares, informando sobre as ações que lhe cabem e que estão apresentadas no PPP e
Regimento Escolar. Ademais, nessas reuniões a equipe gestora pode verificar se os procedimentos realizados estão de acordo com o apresentado nesses documentos. E, se acaso forem
constatadas inconformidades ou mudanças nas ações e nos procedimentos especificados,
deve-se atualizar estes documentos por meio de uma (re)construção coletiva. Em seguida, a
equipe gestora deve apresentar as atualizações para aprovação do Conselho Escolar.
Soma-se a isso, as ações educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a
efetivação do processo de ensino e aprendizagem, oportunizando aos estudantes, pais, professores e funcionários formas diferenciadas de participar para empoderá-los. Em seguida,
deve-se oportunizar que eles participem das medidas de prevenção e mediação de possíveis
conflitos.
Desta forma, pode-se afirmar que o regimento tem extrema relevância e eficácia na
construção de uma gestão democrática eficiente e no desenvolvimento de uma perspectiva de
qualidade na articulação do trabalho pedagógico e administrativo entre todos os segmentos
que constituem a instituição de ensino.
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