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EDITORIAL
É professora e pesquisadora na Universidade Estadual do Paraná – Unespar
– Campus de Campo Mourão-PR, atuando no Colegiado de Letras – Português/Inglês. Membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento – PPGSeD. Mestre em
Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina – UEL – PR.
Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica – PUC – de São Paulo, com Pós-Doutoramento pela UNIGE
– Universidade de Genebra – FAPSE – Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação. Coordena o Grupo de Pesquisa LIDERE – Linguagem, Desenvolvimento, Educação e suas Relações na Unespar – Campus de Campo
Mourão-PR, integra os Grupos de Pesquisa LACEL, da Unespar, coordenado
pela Profa. Dra. Jacqueline Vignoli e LED – Linguagem e Educação da UEL-PR, coordenado pela Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão e é membro do
LILA – Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmico-Científicos, também
coordenado pela Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão. É membro do GT
da ANPOLL de Gêneros Textuais/Discursivos. Tem experiência no ensino e
aprendizagem de língua inglesa, formação docente inicial e continuada a profissionais de línguas, letramentos acadêmico-científicos e na área de estudos
interdisciplinares. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0267233631277517. Contato:
maria.tognato@ies.unespar.edu.br
LETRAMENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS: PRÁTICAS NECESSÁRIAS
Os Letramentos Acadêmico-Científicos têm sido foco de amplas discussões em diferentes espaços e práticas
formativas. Trata-se de uma perspectiva sociocultural, conforme caracteriza Gee (1999), que abrange práticas sociais pelo “uso de diferentes formas de linguagem em uma única ou diferentes culturas, autorizando,
com isso, a conceituação do letramento em uma versão plural, daí denominada de letramentos” (TOGNATO,
2021, p.165). Nesse sentido, para o desenvolvimento de práticas formativas e sociais tanto em contextos
de graduação, quanto de pós-graduação, tomamos por base, além da perspectiva teórico-metodológica
do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2009) e do ensino de línguas com base em
gêneros de texto, conforme proposto pela Escola de Genebra (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), alguns estudos
sobre os Letramentos Acadêmicos no Ensino Superior (LEA; STREET, 1998, 2014; FISCHER, 2007; FIAD,
2011; MAGALHÃES; CRISTOVÃO, 2018), com vistas a investigar e a contribuir para a formação acadêmica,
científica, intelectual e profissional de nossos estudantes universitários, a fim de que possam usufruir das
oportunidades que a instituição lhes oferece.
No que concerne às experiências por mim, implementadas, tenho realizado algumas ações tanto no contexto
da graduação, em um curso de Letras-Português/Inglês, no ensino de Língua Inglesa, referentes a um trabalho
com a compreensão e produção escrita, com foco no gênero de texto Abstract (TOGNATO, 2021), quanto no
contexto da pós-graduação, mais especificamente no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade
e Desenvolvimento – PPGSeD , do qual faço parte. Nesse contexto, tenho atuado em uma disciplina intitulada “Inglês como Meio de Instrução (perspectiva do EMI) e a pesquisa interdisciplinar/English as Medium
of Instruction (EMI perspective) in the interdisciplinary research”, abordando o gênero de texto Abstract para
conferências acadêmico-científicas e periódicos científicos nacionais e/ou internacionais. Outro gênero de
texto abordado é o Projeto de Pesquisa e seus elementos constitutivos, a estrutura e organização de slides
para eventos científicos, bem como de uma Apresentação Oral em inglês pela perspectiva da pesquisa interdisciplinar (MORIN, 1991, 1996, 2004, 2005; ALVARENGA et al, 2011) no sentido de atender a algumas
demandas da universidade.
Além disso, temos realizado trabalhos vinculados ao LILA – Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmico-Científicos , coordenado pela Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão, da Universidade Estadual de Londrina
– UEL – PR, que é um projeto colaborativo e interinstitucional, envolvendo diferentes universidades públicas
no Estado do Paraná, tais como UEL, UNESPAR, UTFPR, IF, UNICENTRO, UNIOESTE, UENP, UNILA, UEPG e
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UFFS , com o objetivo principal de promover ações para as comunidades acadêmicas, seja no âmbito interno
ou externo, das instituições envolvidas. Com isso, temos trabalhado em parceria, com o intuito de atender,
por exemplo, aos Programas do PIBID e RP da Unespar, por meio de uma Oficina, intitulada “Letramentos
Acadêmicos e Docência: o Papel da Pesquisa na Formação Inicial de Professores”, na qual fui responsável
por ministrar um dos encontros com foco no gênero de texto “Resumos” para eventos científicos. A partir
destas ações, temos percebido avanços importantes no processo de aprendizagem e de formação de nossos
estudantes, uma vez que têm apresentado uma maior compreensão acerca da proposta destes trabalhos e
das práticas letradas desenvolvidas com vistas a um engajamento mais efetivo à perspectiva dos Letramentos
Acadêmico-Científicos.
No âmbito mais específico da formação docente inicial e continuada de professores de línguas, destacamos a importância de se trabalhar com gêneros acadêmico-científicos de modo a tornar este conhecimento
acessível aos estudantes do Ensino Superior para que possam se preparar mais adequadamente para suas
experiências futuras como estudantes e profissionais.
Enfim, buscamos nos engajar em uma perspectiva e uma proposta de ensino e de formação de professores
de línguas, com vistas a propiciar melhores oportunidades de aprendizagem por meio de práticas sociais de
letramento, a fim de que haja um maior embricamento entre leitura e escrita em tais práticas e sua construção
de sentido. Assim, atuamos em parcerias intercampi e interinstitucionais, objetivando atender às situações
de comunicação de ordem histórico-cultural pertencentes ao contexto universitário como as demandas em
relação à participação em eventos acadêmicos e científicos e/ou em publicações para disseminação de
estudos e pesquisas em periódicos científicos nacionais e/ou internacionais, esperando que estas ações
possam contribuir para uma formação social e profissional mais efetiva.
Informações sobre o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento disponíveis em://ppgsed.unespar.edu.br/.
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Mais informações sobre o LILA estão disponíveis neste endereço: https://sites.google.com/view/lilaparana/in%C3%ADcio?authuser=0
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A parceria entre estas instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná pode ser encontrada no site do LILA.
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Mais informações sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência disponíveis em: https://pibid.unespar.edu.br/
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Mais informações sobre o Programa Residência Pedagógica disponíveis em: http://residenciapedagogica.unespar.edu.br/
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Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística.
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A MÚSICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NAS APRENDIZAGENS
DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: As Orientações Curriculares Nacionais da Educação Infantil, Resolução Nº 5, de 17 de
Dezembro de 2009, trouxeram uma proposta a partir da consideração da estética, voltadas para
as mais variadas formas de produção da arte da cultura, considerando diferenças étnicas, sociais,
culturais, religiosas, entre outras. Desta forma, é de suma importância assegurar a educação
musical desde o período da Educação Infantil, desenvolvendo as crianças também a partir
da linguagem sonora. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo discutir as implicações da
introdução da música nessa fase escolar e o desenvolvimento infantil que ocorre a partir dela. Os
resultados encontrados demonstraram que o desenvolvimento da musicalidade é importantíssimo
para desenvolver a criança socialmente e cognitivamente, além de contribuir para socializá-la na
Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Musicalidade; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

s crianças estão envolvidas no universo sonoro praticamente desde que nascem,
e por esse motivo, diferentes pesquisadores afirmam que o contato com a música ocorre desde a fase gestacional. A música pode ser inclusive criada pelas
crianças, quando elas têm a oportunidade de interagir com diferentes sons, o que costuma
transformar os ambientes.
Por isso, quando elas começam a frequentar a escola e aprender música, a criança tem
a possibilidade de desenvolver diferentes capacidades, a fim de diferenciar a escuta, os tipos
sonoros e consequentemente as diferenças que existem entre as culturas. Ainda, na infância
quando se aprende, a música passa a desenvolver novas formas de se comunicar, passando
a expressar-se melhor: “A importância do ensino de música na escola reside, então, na possibilidade de despertar habilidades e condutas na criança, levando-a a sentir- se sensibilizada
pela música valendo-se da criação e da livre expressão” (LOUREIRO, 2003, p.1).
Infelizmente ainda há muito para ser compreendido e mudado. Como problemática
temos, por exemplo, que muitas vezes as experiências relacionadas a esse tema, ficam por
vezes reduzidas na escola, dependendo do tipo de atividade, sendo pouco explorada pelos
docentes. Interessante destacar também que diferentes contatos com a música, pelas quais
as crianças são expostas, fica muito reduzida e voltada para atividades que não envolvem
aprendizagem necessariamente, como é o caso da hora do recreio, ganhando um aspecto
mais disciplinar em relação à infância.
Ainda, existem algumas hipóteses que contribuem para compreender esse fenômeno
como, por exemplo, que boa parte dos docentes não veem a aplicação da música com bons
olhos, envolvendo a aprendizagem, achando que muitas músicas que as crianças escutam
são apenas bobeiras desta fase, ou que os próprios sons emitidos por elas, não envolvem a
musicalização e sim as classificam como barulho, o que muitas vezes vai de encontro com
pensamentos mais antigos que acreditam que a escola deve ser apenas um lugar de silêncio,
propiciando assim a aprendizagem.
Sendo assim, o presente artigo baseou-se em revisão bibliográfica da literatura, tendo
como objetivo geral esclarecer a importância da musicalidade no desenvolvimento global
durante a infância dentro da escola; e como objetivo específico discutir sobre a legislação
voltada para a utilização da música nesse contexto, assim como suas contribuições voltadas
para o aspecto sociocognitivo infantil.
Os resultados encontrados, demonstraram que trabalhar com música durante a Educação Infantil envolve diferentes potencialidades nas crianças, respeitando sua individualidade,
sua cultura, sua etnia, sua religião, entre outras questões, concebendo a infância como um
momento único que possui características muito particulares e que deve desenvolver as mais
variadas linguagens e habilidades a fim de que a criança possa se envolver efetivamente com
o mundo que a cerca.
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A INFÂNCIA E SUAS RELAÇÕES COM A
MÚSICA
Falar sobre a infância nem sempre é
fácil. Porém, para termos uma noção global
do que acontece nessa fase, é necessário
retomarmos a infância do ponto de vista histórico, pois, a infância em si não existiu simultaneamente, pois:
A ideia de infância é uma ideia moderna.
Remetidas para o limbo das existências
meramente potenciais, durante grande
parte da Idade Média, as crianças foram
consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia
existencial. [...] Daí que, paradoxalmente,
apesar de ter havido sempre crianças,
seres biológicos de geração jovem, nem
sempre houve infância (SARMENTO,
2003, p. 3).

Inicialmente, não havia instituições especialmente voltadas para essas crianças.
Segundo Ariès (1979), nas sociedades europeias, durante o período medieval, o que predominava era uma infância delimitada a um
período relativamente curto e frágil, em que
as crianças eram vistas e tratadas como mini
adultos. Elas eram obrigadas a realizar tarefas
como tal e permaneciam nos mesmos locais
em que se encontravam os adultos, sem que
existisse alguma instituição exclusiva para o
cuidado com elas.
Como problemática, teríamos o sentimento que predominava era o de indiferença,
uma vez que a infância era um período frágil
e a possibilidade de perder as crianças era
muito grande. Era comum o fato de não ver
pais ou principalmente as mães em luto por
conta do falecimento de um filho, primeiramente porque geralmente as famílias eram
muito numerosas e segundo porque a infância não cobrava sentimentos paternais.

Áries ao estudar retratos e imagens
referentes a este período conseguiu identificar elementos específicos da concepção
de infância na sociedade medieval, antes e
depois do século XII, apresentando períodos
importantes da história, onde a criança não
era considerada um ser perfeito e acabado,
sendo igualada a uma espécie de animal de
estimação em fase de desenvolvimento biológico:
Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava
representá-la; é difícil acreditar que essa
ausência se deve à falta de habilidade
ou de competência. Parece mais provável
que a infância não tivesse lugar naquele
mundo (ÁRIES, 1973, p. 23).

A situação começou a mudar a partir do
século XVIII, quando finalmente se conseguiu
reduzir a mortalidade infantil, e o sentimento
em relação à infância por parte principalmente dos familiares e da sociedade começou a
se desenvolver (ARIÈS, 1979).
Os termos criança e infância não são
considerados sinônimos, pois: “a história da
infância não é propriamente uma história das
crianças, mas das representações que elaboramos destas, já que dispomos de poucas
provas de como viviam, como eram tratadas
[...]” (BUCKINGHAM apud SACRISTÁN, 2005,
p. 26).
Assim, são necessárias mudanças consideráveis no que diz respeito à concepção
de infância:
Com efeito, a escola está associada à
construção social da infância, dado que,
(sic) a sua constituição pelo Estado de
meados do século XVIII instituiu, pela
primeira vez, a libertação das atividades
do trabalho produtivo para um sector do
grupo geracional mais novo (inicialmente constituído só por rapazes da classe
média urbana), sendo progressivamente
alargado a toda a geração, com a proclamação da escolaridade obrigatória (SARMENTO, 2003, p. 3-4).
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Com tudo isso, houve mudanças estruturais e conceituais em relação à infância
compreendendo que a criança é um ser único e necessita aprender as temáticas da sociedade para que possa agir no futuro como
cidadão, participando ativamente dela.
No caso da música, considera-se uma
organização dos signos sonoros no tempo e
no espaço. Os estudos relacionados à base
da música, ou seja, a sua origem e a sua
importância no contexto social vem sendo discutidas desde o início do século XX, trazendo
uma contextualização no campo da sociologia, na biologia quanto na antropologia.
A música encontra-se presente no cotidiano da sociedade, nas tradições de um
povo, nas festividades e inclusive nas recordações pessoais. Desta forma, a música ajuda a
contar a própria história da humanidade, marcando acontecimentos e eventos importantes,
como foi no caso do Brasil, em que na época
da Ditadura Militar, a censura foi rígida em
relação às músicas, justamente por contarem
questões políticas (MARIANO, 2015).
A infância propicia muito o desenvolvimento da musicalidade. Geralmente, a mãe
canta músicas com voz suave fazendo com
que a criança comece a entender que o mundo que a cerca é envolvido pela musicalidade. A música aparece nas cantigas, durante
as brincadeiras, os brinquedos que emitem
sons diferenciados, nas danças funcionando
como um marco em determinados momentos.
Ela está na vida da sociedade de uma
forma geral, carregando consigo inúmeros
significados, contribuindo inclusive com a
aquisição de diferentes competências e habilidades (NOGUEIRA, 2003).

Desde bebês a criança começa a ouvir
os diferentes sons, o que acaba a auxiliando
a desenvolver a linguagem. Esse tipo de situação favorece o desenvolvimento da criança
nos aspectos motores, linguísticos e cognitivos (CÍCERO apud SIMIONATO e TOURINHO,
2007, p.370).
Na infância, quando se escuta uma
determinada música não é obrigatório que a
criança perceba as diferenças ou determinadas especificidades, mas sim que ela está
vivenciando momentos de aprendizagem.
Quando ela passa a ter um maior contato
com a música, ela começa a distinguir em si
própria algumas de suas capacidades, compreendendo diferentes sons e consequentemente conhecendo novas culturas que não
são as dela própria.
Desta forma, a musicalidade deve proporcionar o desenvolvimento de certas capacidades, como o escutar e a diferenciação
entre os diferentes sons. Tuleski e Eidt (2016),
relatam que a capacidade psicológica das
crianças vai se desenvolvendo a partir das
transformações que envolvem a linguagem,
a escrita e o desenho; e as funções voltadas
para a memorização, concentração e inteligência.
Ilari (2003), discute que a questão da
musicalidade incentiva o desenvolvimento
cerebral da criança. Isso já ocorre desde a
convivência familiar, onde existe o canto e
a dança com e para os pequenos, trazendo
mesmo que cedo o aprendizado musical, a
socialização, a afetividade e a linguagem. Assim, desenvolver atividades e projetos na Educação Infantil precisa considerar as formas de
manifestação cultural e considerar todas as
suas diferenças.
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É preciso garantir que a Educação Infantil contemple a musicalidade para que as crianças comecem a observá-la e senti-la em seu
cotidiano, desenvolvendo o que chamamos de
linguagem sonora. Desta forma, o presente artigo teve por objetivo discutir sobre o ensino
de música desde a Educação Infantil e suas
contribuições para o desenvolvimento infantil.
Os resultados encontrados demonstraram que
a música é de suma importância para o desenvolvimento psíquico e social das mesmas.

ATIVIDADES VOLTADAS PARA ESTA
FASE ESCOLAR
As atividades voltadas para esta etapa
escolar devem envolver:
[...] a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas,
às quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam
de crianças de 0 a 5 anos de idade no
período diurno, em jornada integral ou
parcial, regulados e supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino
e submetidos a controle social (GOBBI,
2010, p.12).

O docente deve estar sempre atento
para constatar a maneira como bebês e crianças se expressam musicalmente em cada
fase. Nas creches e pré-escolas, costuma-se
trabalhar com canções que apresentam versos com valores morais simultaneamente com
refrãos sugestivos de certos comportamentos, sendo a música compreendida somente
como canção e não como som e melodia.
Há docentes que infelizmente entendem
as músicas infantis como se elas não tivessem
nenhuma relevância, o que não é verdade,
uma vez que elas contribuem para um desenvolvimento global do indivíduo. Muitas vezes,
qualquer som é visto pelos adultos como se
fosse um barulho, o que muitas vezes bate
de frente com as regras do silêncio impostas
em sala de aula, por exemplo (GOBBI, 2010).

Ainda, de acordo com o autor, os docentes devem inserir na rotina escolar, diferentes gêneros musicais, envolvendo inclusive as
diferenças culturais para que a criança compreenda que existem outras situações fora do
mundo em que vive. Por isso, na Educação
Infantil deve-se inserir também instrumentos,
inclusive com a possibilidade de criá-los com
materiais recicláveis ou deixar que as crianças inventem suas próprias músicas, já que é
uma possibilidade delas externar sentimentos
que até então estão presos dentro delas.
Ou seja, diferentes objetos podem se
transformar em instrumentos musicais, trazendo descobertas e construções sonoras,
a fim de enriquecer seu repertório musical
através de atividades diferenciadas. Quando o
docente utiliza este tipo de prática, a partir da
contação de histórias, sonorizando-as, escutando, cantando, percebendo e diferenciando
os sons, os ruídos, ele estabelece um momento crucial que desenvolve diferentes tipos
de linguagem, não só verbal, mas também
não verbal, não havendo a necessidade de
acontecer da mesma forma que acontece em
uma aula específica de música, por exemplo.
Desta forma, a questão da musicalidade, se transforma em um incentivo essencial
para o desenvolvimento do cérebro infantil.
Desde pequenas, elas escutam cantos, participam, dançam, desenvolvendo toda uma
aprendizagem musical (ILARI, 2003). Estudos
relacionados com a invenção da música, bem
como suas contribuições para a socialização
vem ocorrendo desde o século XX, trazendo
consigo conhecimentos envolvendo a sociologia, na biologia quanto na antropologia.
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A criança se depara com a música desde muito nova. Costumeiramente, a mãe canta músicas e a criança ao começar a crescer
e se desenvolver, começa a compreender que
o mundo todo está envolto de musicalidade.
A música está presente em praticamente tudo
que envolve a infância, funcionando ainda
como marco em determinados momentos. Ela
está na vida de toda a sociedade, de alguma
forma o que resulta em diferentes aprendizados (NOGUEIRA, 2003).
Para Brito (2003), escutar música desde a infância não significa compreender ou
aceitar regras, mas sim, compreender e ampliar os conhecimentos nesta fase tão importante da vida. Ou seja, a música é capaz de
desenvolver diferentes competências e habilidades, como a escuta, a distinção de sons
e ainda, colaborar para a aceitação de outras
culturas existentes.
Nesse caso, a Lei Nacional nº
11.769/2008, discute a obrigatoriedade da
educação em música nas escolas de Educação Básica, o que resultou em uma alteração
do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN nº 9394/1996),
onde os docentes foram convidados a trazer
um novo olhar para a dança, o teatro, as artes
visuais e a música. Esta mudança necessita
muita pesquisa, prática e consequentemente
reflexão, onde a documentação escolar deve
deixar claro a utilização da música em seu Projeto Político Pedagógico. Mas, não basta apenas documentar, é preciso colocar em prática
todos esses direcionamentos a fim de contribuir com a aprendizagem dos educandos.
Outra lei, as Diretrizes Nacionais para
a operacionalização do Ensino da Música na
Educação Básica (CNE/CEB nº 12/2013 de
04/12/2013) trouxe a necessidade de adaptação do currículo a fim de desenvolver junto
aos educandos uma matriz de saberes envolvendo a música, a fim de contemplar a
Educação Musical desde a Educação Infantil.

Ainda, outras mudanças na área educacional fizeram com que surgisse a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim
de equiparar o ensino em todo o Brasil. Ou
seja, uma criança que estuda na região centro-oeste do país, terá garantido os mesmos
direitos de aprendizagem do que outra que
reside na região Sul, por exemplo. Assim, no
documento da BNCC:
A Música é a expressão artística que se
materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado
de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura. A ampliação e
a produção dos conhecimentos musicais
passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação
de materiais sonoros diversos, dos mais
próximos aos mais distantes da cultura
musical dos alunos. Esse processo lhes
possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua
inserção e participação crítica e ativa na
sociedade (BRASIL, 2017, p. 154).

No caso da Educação Infantil, ampliou
a carga horária voltada para as aprendizagens, no quesito da disciplina de Arte, fazendo com que a musicalidade esteja presente
nessa fase tão importante. Assim, a partir
do documento orientador novas discussões
se fizeram necessárias em relação à prática
docente, no sentido de escolher os métodos
mais adequados para a inserção desse tema
(BRASIL, 2019).
Os documentos voltados para esta etapa
escolar, induzem o trabalho com a linguagem
musical a partir do improviso, do estudo corporal, da escuta, da fabricação de instrumentos
musicais a partir de materiais recicláveis, dentre
outras formas. A música contribui muito durante
a infância para a expressão de emoções inclusive. Por isso, é necessário desenvolver possíveis
habilidades de acordo com a capacidade de
cada um (SIMIONATO; TOURINHO, 2007).
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Ou seja, utilizar músicas desde a Educação Infantil contribui para o desenvolvimento de diferentes competências nas crianças,
lembrando que o docente deve sempre respeitar suas singularidades, compreendendo
as mesmas como seres únicos e que apresentam características peculiares.

CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
A música contribui para que o docente
possa desenvolver tanto a linguagem verbal
quanto a linguagem não verbal com as crianças, fazendo com que elas conheçam o próprio corpo, as suas capacidades e as suas
limitações: “a riqueza de possibilidades da
linguagem corporal revela um universo a ser
vivenciado, conhecido, desfrutado” (AYOUB,
2001, p. 57).
A criança de início se expressa a partir
da fala e da dança, mas nessa fase, a movimentação do corpo é o que mais demonstra
aquilo que ela está sentindo:
É com o corpo que a criança elabora todas as suas experiências vitais, e organiza toda a sua personalidade. Através dele
ela percebe o mundo, e perceber o mundo é aprender (e reaprender) com seu
próprio corpo; perceber o mundo, portanto, é perceber o corpo; o corpo é assim,
sensação, percepção e ação (STEUCK,
2008, p. 13-14).

Por isso, o planejamento da Educação
Infantil está pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outros documentos,
que colocam a importância do trabalho com
a música nesta etapa escolar, tendo como
objetivo desenvolver a criança globalmente,
auxiliando-a a se tornar mais autônoma, respeitando seus aspectos culturais, cognitivos,
familiares, dentre outros fatores, e contribuindo com o processo de socialização da mesma.

A música, nesse caso, assim como a
expressão corporal e as brincadeiras, pode
ser considerada como primordial para o desenvolvimento infantil. Assim, o docente desta
etapa escolar deve pensar em como colocar
a musicalidade em prática junto às crianças.
Lembrando também que, apesar das dificuldades que o mundo todo está passando devido à pandemia do Coronavírus, o trabalho
com a música continua necessário ainda mais
num momento de sensibilização como este.
Como exemplo, temos a Prefeitura de Suzano, município de São Paulo, em que os profissionais da educação tem se preocupado
em enviar tarefas e atividades voltadas para
o ensino de música, pelo menos, de quinze
em quinze dias.
Nesse momento inusitado, a escola,
que até então era praticamente o primeiro
ambiente em que as crianças desenvolviam
novas relações sociais que não dentro da própria família, pode contribuir para ampliar o
conhecimento de mundo das crianças, ainda
com as contribuições do ensino remoto, em
que pode-se fazer a utilização de um clipe
musical, por exemplo, trazendo novos desafios e fazendo também com que ela se sinta
realmente pertencente e acolhida ao meio
escolar, até que tudo retorne a normalidade
e elas passem a frequentar de vez o ensino
presencial.
Ainda, a música pode contribuir como
uma possibilidade de compreender através
do embasamento teórico a forma com que as
crianças constroem as suas relações sociais
do nascimento até o momento da primeira
infância, através de meios a princípio físicos e
posteriormente através de aspectos mais subjetivos definidos como emoções, desejos e
sentimentos (SIMIONATO; TOURINHO, 2007).
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Assim, a música se torna uma ferramenta dinâmica na Educação Infantil, auxiliando
no trabalho docente e na aprendizagem das
crianças, trazendo a oportunidade do docente trabalhar a diversidade em sala de aula e
desenvolvendo diferentes habilidades nos pequenos. Mesmo que haja docentes que ainda
se espelham em modelos pedagógicos mais
tradicionais, seguindo determinadas regras e
formas de comportamento, de acordo com
a pesquisa a maioria dos docentes ainda
acredita que a afetividade, a ludicidade e a
utilização da música são as melhores formas
de se relacionar com as crianças podendo
desenvolver a comunicação oral e dialética
conforme proporcione respeito e liberdade de
ideias e conhecimentos prévios das crianças
(STEUCK, 2008).
Outra contribuição do uso da música
durante a Educação Infantil é que esse período é um momento em que a criança experimenta, ajusta e constrói movimentos corporais provenientes da interação com os demais
colegas. E a música pode desenvolver isso,
por exemplo, através da dança, desenvolvendo a autonomia corporal e de ter contato com
diferentes vivências e movimentos corporais
provenientes da cultura ao seu redor.
Assim, na Educação Infantil é necessário desenvolver uma pedagogia que organize
o trabalho pedagógico em torno de diferentes
linguagens as quais a criança utiliza para expressar e se comunicar com o mundo que a
cerca. A educação é um processo contínuo e
evolutivo, e deve ser pautado principalmente
na criança, tornando-se necessário evidenciar
este processo já na educação infantil, caracterizada por ser uma fase relevante no desenvolvimento humano.
Deve-se conceber a criança como um
ser social e histórico, sendo que a aprendizagem nessa esfera se dá pelas interações
entre a criança e o mundo à sua volta. Observa-se, diferentes orientações didáticas, que

prezam a utilização dos jogos e brincadeiras,
além de atividades que envolvam o reconhecimento do próprio corpo, do corpo do outro,
da música, da dança e da imitação gestual.
De acordo com Mariano (2015), os documentos orientadores da Educação Infantil, trazem a importância do trabalho com a
linguagem musical utilizando-se de improvisações, de estudos corporais, da escuta de
sons e música, da construção de instrumentos
musicais, gerando e pensando em música.
É através da música que a criança
aprende a se expressar. A escola deve desenvolver potencialidades apresentando sua
parte poética, sua composição e sua diversidade. Uma combinação entre os deleites que
a música promove demonstram a importância
para o desenvolvimento cognitivo e educacional das crianças.
A musicalização na Educação Infantil deve caminhar no sentido de estimular o
desenvolvimento global da criança, considerando suas peculiaridades, seu contexto socioeconômico, cultural, étnico, entre outros,
acolhendo a criança como um ser ímpar que
apresenta características particulares e que
interage com outros indivíduos.
Assim, a ludicidade, a musicalização e
as demais maneiras de manifestação artística
são a base da Educação Infantil. Para que o
ensino de música se torne viável na Educação infantil, é necessário pensar em recursos e práticas trabalhando a pluralidade e o
contexto da criança, explorando assim suas
potencialidades.
O ensino da música envolve a construção da alfabetização musical, a partir do caráter da linguagem da música. O uso desse
tipo de pensamento transforma a criança, no
que se refere à percepção, formas de agir e
refletir, quanto os aspectos subjetivos (NOGUEIRA, 2003).
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Ou seja, a música como ferramenta dinâmica na Educação Infantil, auxilia no trabalho docente e no aprendizado das crianças,
trazendo a possibilidade do docente trabalhar
esse tipo de linguagem em sala de aula e desenvolvendo diferentes nas crianças. No ensino de música, o foco é o estudo, a prática, a
reflexão e a diversidade. Além disso, ela deve
ser trabalhada de forma interdisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e
pleno dos educandos.
Por isso, o próprio documento da BNCC
diz que:
A Música é a expressão artística que se
materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado
de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio da cultura. A ampliação e
a produção dos conhecimentos musicais
passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação
de materiais sonoros diversos, dos mais
próximos aos mais distantes da cultura
musical dos alunos. Esse processo lhes
possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para a sua
inserção e participação crítica e ativa na
sociedade (BRASIL, 2017, p. 154).

Ou seja, sonorizar histórias, desenvolver a escuta, as brincadeiras, a percepção de
sons e ruídos, devem fazer parte do cotidiano
da Educação Infantil para desenvolver a criança a partir dessa estratégia trazendo ainda, o
uso de diferentes linguagens.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As crianças quando escutam música, estão em busca de sua identidade, utilizando os
sons e começando a explorar as suas diferentes propriedades como altura, grau e timbre,
seja através das brincadeiras, dos objetos, dos
gritos, emitindo os mais variados sons.
Sendo assim, o presente artigo teve como
objetivo realizar levantamento bibliográfico documental a respeito das contribuições e das
implicações da musicalização na Educação
Infantil. É preciso repensar nas práticas, principalmente, a partir do contexto educacional no
cenário atual em que a sociedade se encontra,
em tempos de pandemia, o que trouxe consigo
novas práticas relacionadas à Educação Básica,
começando pela Educação Infantil. A discussão
sobre o tema foi realizada a partir de revisão
bibliográfica a respeito do assunto.
Para a realização desta pesquisa foi
escolhida a metodologia qualitativa, pois,
esta se apresenta como um tipo de pesquisa conclusivo, uma vez que tem por objetivo
quantificar uma determinada problemática,
que neste caso, seria a própria aceitação por
parte do docente em trabalhar com o tema.
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Simionato e Tourinho (2007), Steuck
(2008), Gobbi (2010), Mariano (2015), Brasil
(2017), entre outros autores que trazem a problemática referente ao trabalho envolvendo a
Educação Infantil a partir da música e quais
as contribuições que ela traz para o desenvolvimento infantil.
Desta forma, foram analisados artigos,
trechos de livros, sites, monografias, teses,
dissertações, incluindo as próprias observações provenientes da experiência de sala de
aula no cotidiano das escolas sobre a temática, a fim de gerar reflexões e discussões a
respeito do tema, contribuindo para uma melhor compreensão das questões elencadas no
presente artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar com a música durante a Educação Infantil ajuda a desenvolver diferentes potencialidades das crianças, desde que se respeite a sua individualidade, seu contexto cultural,
étnico, religioso, entre outros aspectos, concebendo a criança como um ser único que apresenta características peculiares e que precisa desenvolver diferentes habilidades e linguagens
para interagir com o mundo que as cerca.
Sabe-se que a Educação Infantil traz como premissa a ludicidade, porém é preciso
desenvolver outras aprendizagens e por isso, a música nesse sentido pode trazer boas contribuições para a mesma. O ensino da música envolve a construção de um indivíduo musical,
a partir da constituição da linguagem da música. O uso desse tipo de conceito transforma a
criança, no que se refere à percepção, formas de agir e pensar, quanto os aspectos subjetivos. A escola, muitas vezes é o primeiro ambiente no qual a criança vem a estabelecer suas
relações sociais foram do ciclo familiar, essa situação nova na vida infantil deve ser acompanhada para que ao oferecer à criança um novo mundo diverso, repleto de situações na qual
tenha que elaborar novos mecanismos de compreensão de fatos, conceitos e atitudes ela
se sinta acolhida e atendida em meio a esse novo desafio, onde a criança que ingressa na
vida escolar em meio a essa ampliação de relações possa construir sua concepção social
do mundo que pode começar a partir da música.
Para trabalhar com música nessa fase escolar, é necessário possuir ferramentas e
desenvolver práticas que trabalhem a diversidade e o contexto das crianças, explorando as
suas potencialidades. O ensino da música envolve a construção do sujeito musical, a partir
da constituição da linguagem. Esta transforma a criança, no que se refere à percepção, às
formas de pensar, agir e interagir com o mundo e com as demais pessoas. A música pode
contribuir como uma possibilidade de compreender através do embasamento teórico a forma
com que as crianças constroem as suas relações sociais do nascimento até o momento da
primeira infância, através de meios a princípio físicos e posteriormente através de aspectos
mais subjetivos definidos como emoções, desejos e sentimentos.
Assim, a música enquanto linguagem organiza os signos sonoros no espaço e no tempo, motivo pelo qual constitui-se como possibilidade de trazer reflexão ao ouvinte sobre o
mundo, sobre o trabalho docente e principalmente o desenvolvimento das crianças, para que
ela cresça plena e feliz, inclusive. Por isso, trabalhar com música na Educação Infantil, auxilia o trabalho docente e a aprendizagem das crianças, trazendo a oportunidade do docente
trabalhar a diversidade em sala de aula desenvolvendo diferentes habilidades nas mesmas.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
RESUMO: A gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento de
mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiam a participação
social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de decisões; na
definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações
coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política educacional. É notória a introdução
de processos que respeitam a especificidade da educação enquanto política social, buscando
a transformação da sociedade e da escola, através da participação e construção da autonomia
e da cidadania.

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

É

necessária uma reflexão acerca da gestão democrática aliada a organização
política- social brasileira. (SANTOS, 2006). Percebe- se a urgência de uma mudança de consciência na visão de uma estrutura escolar e seu lado social para
se perpetuar a democracia escolar.

Um dos primeiros problemas é a superação da hierarquia fechada no Sistema escolar. O
poder no ambiente escolar baseia- se na relação líder e subordinada, gerando desigualdade
e autoritarismo que atrapalham a visão de emancipação da escola.
(PARO, 2008) Independente da hierarquia a serem seguidos numa escola todos os
educadores devem ter uma nova visão para garantir qualidade no ensino e formação da cidadania: a participação, a responsabilidade e o comprometimento.
Sobretudo, o foco deste trabalho é mostrar temas críticos e associados à Gestão Escolar, apresentar instrumentos para que os educadores fortaleçam suas a melhoria da gestão
administrativa, financeira e pedagógica nas escolas, a qualidade do processo ensino- aprendizagem e gere impacto na qualidade de vida das comunidades (SANTOS, 2006).
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PERSPECTIVAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
ESCOLAR DEMOCRÁTICA
É de suma importância pensar sobre
uma maneira de envolver os pais no tocante
aos conteúdos, possibilitando com que a escola assuma seu papel os aceitando como
cidadãos beneficiários da ação escolar (LACERDA, 2005).
O autor enfoca que o sucesso de uma
escola é baseado numa conduta respeitosa
e carinhosa com os estudantes, praticada por
educadores e direção escolar.
Esta postura reafirma que as pessoas
só aprendem quando se sentem sujeitos:
exemplo disto é a preocupação dos pais de
alunos em dar preferência a que seus filhos
estudem em determinada escola. Estes pais
percebem quando existe um trabalho diferenciado numa determinada escola.
O lema "trabalho diferenciado" é inovador, imprescindível. Este mecanismo está
ligado a uma gestão escolar com Conselho
de Escola, Associação de Pais e Mestres,
Grêmio Estudantil entre outros (PARO, 2008).
Neste contexto, vale lembrar que o Projeto Pedagógico é um instrumento balizador
para uma escola e, por consequência, expressa a prática pedagógica da instituição dando
direção à gestão e às atividades educacionais.
Porém, ainda não é suficiente a participação coletiva dos professores na sua elaboração, ainda há a falta de clareza na compreensão da ideia de projeto (RIOS, 2010).

O Projeto Pedagógico é a reflexão e a
expressão de ideias sobre educação e sua
função social sobre o ensino, sua relação
com o currículo, e a relação teoria e prática.

Quando isto é feito em uma escola, é
construída sua identidade que significa uma
análise coletiva tanto da sua história, suas características, quanto às direções que serão
assumidas em função das definições tomadas pelo mesmo.
É aqui que começa um trabalho incansável e necessário do bom diretor escolar:
boa intenção, competência, flexibilidade, próatividade e coragem no caráter democrático
da direção escolar e boa gestão. Os alunos e
professores precisam ser ouvidos e convencidos no rumo que se deve tornar na educação.
Uma ajuda na perspectiva democrática
vinda da direção escolar seria uma participação reflexiva que envolva as ações coletivas
da escola, nomeando o Conselho de Escola,
a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio
Estudantil. É urgente que se mude a forma de
poder e autoridade na gestão escolar.
Esta nova gestão é aquela que exige
formas cooperativas de organização do trabalho, fortalecendo- se perante o Estado e a
comunidade. Estas bases despontaram para
o aparecimento de uma "escola ética", onde
todos os educadores são qualificados como
educadores, competentes e onde se observa
o comportamento em todo o seu cotidiano:
ser uma escola legislativa, com grande participação dos pais (PARO, 2008).
Esta situação se encaixa com propriedade numa célebre frase de um escritor francês François Rabelais (1494-1553): "Conheço muitos que não puderam, quando deviam,
porque não quiseram, quando podiam".
Os gestores têm que ter em mente que
um bom profissional gera seu próprio desenvolvimento. Uma tentativa seria a reunião periódica dos gestores com seus pares, com a
supervisão e a própria equipe escolar para
tentar resolver problemas do cotidiano escolar (PARO, 2007).
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Algo inovador seriam os gestores abertos aos conhecimentos em outras áreas não
ligadas diretamente à escola, um exemplo,
a área de Sociologia ou Antropologia, pois
poderiam apontar soluções para os conflitos
em sala de aula. (RODRIGUES & HEIDRICH,
2009).
Outro ponto importante seria a destemor dos gestores perante as avaliações externas existentes no Brasil (Prova Brasil, IDEB,
entre outros),conhecê-las bem para fazê - las
de instrumentos de melhoria na qualidade escolar e não simplesmente como instrumento
de aferição de resultados.
A vantagem destas provas é que elas
mostram os pontos fortes e fracos de cada
escola e, com isso, haveria a oportunidade
de rever a Projeto Político Pedagógico com a
ajuda da comunidade.
É necessário refletir sobre eles: o tipo
de ensino que se deve promover em uma
escola, entender a que interfere (evasão, repetência, ensino), avaliar disciplinas e séries
onde ocorrem os níveis mais baixos de resultados, planejarem a formação continuada dos
professores, planejarem tempos maiores de
formação da equipe docente.
Assim, todos os integrantes de uma
unidade escolar se sentiriam aptos a questionar e propor ideias, atitudes. Por fim, não há
como manter compromissos com o bem comum, com a ética, com a democracia e com
a paz sem que se aprenda a negociar. Para
negociar, tenho de partir da verdade.
Dados na mesa, informação precisa,
capacidade de admitir que o outro também
tenha verdades que possam ser construídas
junto com as minhas. Falar claramente, ouvir,
pensar, refletir, mudar de perspectiva para poder criar um novo lugar de convívio (PROINFO, 2000).

A TRANSFORMAÇÃO ESPERADA DE
UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA
A Constituição de 1988 determina a
gestão democrática como princípio na forma
da Lei. Mas as realizações feitas pelo educador só serão concretizadas no cotidiano,
quebrando a centralização de poder e o autoritarismo.
A Democracia deve ser ponto de partida
e de chegada: é uma grande conquista. A escola baseada na participação, solidariedade,
precisa de sujeitos pensantes e construtores
de uma nova realidade. Seu ambiente deve
compreender as diferentes relações obtidas
com a comunidade, tratando todos com igualdade e respeito. Aqui está a grande noção de
futuro, ir além do óbvio e não se acomodar
(LACERDA, 2005).
Neste sentido, a participação dos educadores, educandos e comunidade têm uma
enorme importância numa sociedade baseada em valores éticos de inclusão e de saberes.
Mas para que isto aconteça, é necessário igualdade nos processos de decisão, baseados em diálogos, trabalhos pedagógicos
críticos e reflexivos. "Uma estrutura que coloque a educação a serviço da transformação
das relações de produção" (SAVIANI, 2008).
Assim, a mudança de postura dos gestores seria essencial: orientação de visão e
missão, projetos que estimulem os alunos e a
comunidade de criação de ambientes motivadores para professores e alunos. Serem líderes que aceitem sugestões e estejam abertos
a mudanças de paradigmas (PARO, 2008).
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Quando se vê a importância social da
educação e as políticas públicas a que essa
área envolve, nota-se um total desconhecimento do conceito "qualidade" na educação.
Isto faz com que os objetivos buscados pela
educação não atinjam suas pretensões.
É preciso entender a visão da educação
como atualização histórica do homem, onde
são necessários que os objetivos tenham
suas bases pautadas pelo lado individual e
social do aluno.
O individual é o saber necessário ao
autodesenvolvimento do aluno, o seu usufruto
de bens sociais e culturais. O lado social é a
formação do cidadão e sua contribuição para
a sociedade, realização da liberdade como
construção social, relacionamento pacifico e
livre entre as pessoas.
Esse aspecto social caracteriza o objetivo da escola para a democracia (PARO,
2008). Atualmente, as escolas não vêm cumprindo estes dois aspectos. Percebe-se que o
estudo é visto como algo ruim para os alunos,
não se ligando a algo prazeroso e atualizado.
As preocupações maiores sempre recaem sobre os exames e as aprovações, esquecendo-se do aspecto gerencial, do aprendizado e no gosto pelo conhecimento.
No geral, quando as escolas se prendem somente em currículos acabam ignorando a necessidade de formar princípios éticos
nos alunos, esquecendo- se do desenvolvimento que a mídia, as tecnologias e o campo
das informações vêm tomando.
Assim, entende- se a omissão da escola e de seus membros em justamente educar
para a democracia. Há um grave esquecimento de problemas sociais atuais, um exemplo
disto é a própria violência que se agrava com
o passar do tempo.

Percebe-se que há um despreparo na
escola e nas comunidades em geral para se
conseguir uma sociedade engajada, que resolva seus problemas contando com a união
dos cidadãos.
O maior problema da educação, hoje, é
que a visão de mundo que está em sua base
é fragmentada, limitada, reducionista. Sua
transformação depende da mudança dessa
base.
A educação continua insistindo numa
visão de mundo já ultrapassada apesar da
vivência ter aproximadamente trinta anos (PEREIRA, 2000). O sistema educacional brasileiro deve beneficiar- se por essas mudanças,
adotando uma postura gerencial moderna e
eficaz, para que haja mudanças criativas e
inovadoras.
A gestão qualitativa institui um programa de melhoria contínua e consistente, ajuda
a desenvolver o potencial e as qualidades dos
profissionais da educação e dos trabalhos
que os mesmos realizam. Em vista a todo a
exposto, fica clara que os pontos principais
para a qualidade em sistemas educacionais
são:
• Comprometimento político dos dirigentes;
• Alianças e parcerias;
• Valorização dos profissionais da
educação;
• Gestão democrática;
• Fortalecimento e modernização da
gestão escolar;
• Racionalização e produtividade do
sistema educacional.
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A administração do desempenho é uma
metodologia gerencial que visa promover a
consecução das metas organizacionais e desenvolvimento dos recursos humanos, através de um processo participativo dinâmico,
contínuo e sistematizado do planejamento,
acompanhamento, avaliação e melhoria do
desenvolvimento (SANTOS, 2006).
Pensando em excelência de serviços, a
escola deve proporcionar que:
• O aluno tome- s prioridade;
• Que haja forte liderança dos dirigentes;
• Visão estratégica bem definida;
• Clima pró- ativo;
• Espírito de equipe;
• Equipe consciente de seu papel;
• Equipe de trabalho bem treinada
para desempenhar corretamente
suas atividades;
• Planejamento, acompanhamento e
avaliação contínua dos processos;
• Preocupação constante com inovações e mudanças.

COMPLEXIDADE DA GESTÃO ESCOLAR
Observa-se que no Brasil o autoritarismo, o
conservadorismo estão ultrapassados. Isto é um
breve passo para a solvência de uma instituição.
Uma nova gestão é fortemente marcada pela prática interativa, participativa e democrática, fixando- se alianças, parcerias para
se buscar soluções de problemas cotidianos.
A comunidade é responsável e indicada
por esta mudança, cobrando que a nova gestão efetive sua política pedagógica na inserção de todos neste processo, mostrando uma
escola aliada ao bem estar da população.

Esta participação é impactante na vida
escolar que hoje constitui- se de uma demanda social o mais diversificada possível.
Para que esta modificação tenha resultados em longo prazo, é necessário mudar a
concepção da educação, da escola, da relação entre escola e comunidade para uma
união de esforços especiais de uma gestão
na reorganização das escolas.
Desta maneira seria possível comandar
com uma visão bem clara de quem atua sobre uma unidade escolar e que nela controla
de maneira distanciada, sem que o gestor
escolar perdesse sua autoridade.
Os sistemas educacionais são organismos
dinâmicos, que constituem um complexo contexto sócio- cultural marcado pela pluralidade, pela
controvérsia, manifestada dentro da escola.
Essa conscientização está ligada a
substituição de visão de administração por
gestão. Entende- se que assim ela seja uma
prática no melhoramento das relações de poder, de práticas e organização escolar.
É preciso relembrar que a palavra administração se dá numa conotação de processo
burocrático em que os formulários de papel
e prestação de contas são mais importantes.
Porém, a exigência contemporânea
cobra resultado, em educação isto é representado pelas mudanças que as pessoas e
a sociedade buscam para a sustentabilidade
de seu processo.
A teoria da administração também sofreu um questionamento: à autoridade. Com
todos estes pontos expostos surgiram soluções para a condução dos empreendimentos humanos, a necessidade de um conceito
abrangente de administração e suas alternativas. Assim nasce o conceito gestão.
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Na gestão, a figura do administrador é
enfraquecida ou eliminada, surgindo os colegiados, as decisões grupais e o consumo.
Consiste na condução dos destinos de um
empreendimento, levando-o a alcançar seus
objetivos.
Quando uma escola e seus atores trabalham em harmonia, o seu trabalho político
pedagógico fica menos penoso e suas metas
são alcançadas, dando aos professores segurança, estabelecendo mais facilmente um
elo entre a escola e a comunidade.
Porém, é sabido que administrar uma
escola é algo extremamente complexo. Uma
gestão contemporânea não funciona com autoritarismo por parte de um diretor, mas por
uma relação mais natural possível com todos
os seus integrantes.
Com esta habilidade este gestor consegue negociar melhores, atender as necessidades primordiais da escola e seus integrantes
olhará com seriedade as decisões para uma
gestão de qualidade.

E os artigos 12 a 15 da mesma Lei reafirmam a autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, a importância
da elaboração Projeto Político Pedagógico da
Escola, acentuando a importância da articulação com "as famílias e a comunidade, criando
processos de integração da sociedade com
a escola” (Art. 12, item VI).
Portanto, o diretor não deve ser autoritário, pois cabe ao gestor um perfil democrático, portanto, desenvolver condições de favorecer o processo democrático no cotidiano
da escola.
Para possuir todas essas características, o gestor deve ter também grande embasamento teórico na área da pedagogia, bem
como das habilidades técnicas e políticas,
que representam recursos fundamentais para
se garantir uma gestão dentro de uma perspectiva democrática
Este tipo de escola tem um perfil diferente, integrando sua equipe e seu entorno.

Legalmente, observa- se que a gestão
democrática está amparada tanto pela Constituição Federal (CF 05/10/1988), quanto pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 20/12/1996) e também pelo
Piano Nacional de Educação (PNE - Lei n.
10.127, 0910112001).
Na CF no Cap. Ill que se intitula "Da
Educação, da Cultura e do Desporto" o Art.
206, VI afirma “gestão democrática do ensino
público, na forma da lei'' e ainda no item VII “garantia de padrão de qualidade”.
A LDB/96, no Art. 30. Item VIII reafirma
tal ideia, utilizando os termos: "gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei
e da legislação dos sistemas de ensino".
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando na escola como agente de transformação social, ela está inserida no contexto
mais amplo do problema das relações entre educação e política. Na sociedade contemporânea, a complexidade e o montante do saber histórico, a velocidade e a dinamismo do saber
são tão grandes, que são inimagináveis, imensos e não há como detê-los.
Diante disto, fica claro que o homem não consegue produzir individualmente os objetos
e serviços da subsistência da sociedade. Daí o papel da gestão escolar, tanto numa abordagem conceitual como em recursos materiais.
O esforço humano coletivo se dá pelo domínio dos elementos naturais: uma ação colaboradora e solidária com outras pessoas, o lado social da autenticidade humana.
Nesta concepção de gestão, todos os setores envolvidos são considerados. É necessário estimular os alunos a se interessarem na solução de problemas escolares. Os funcionários
em geral, estes devem doar esforços na concretização dos objetivos educacionais.
E a mais importante, a escola precisa se interessar em envolver os pais dos alunos e
a comunidade em geral em suas atividades. Tudo isto faz com que haja o fortalecimento da
unidade escolar.
Deve- se, a partir da atual organização escolar, propor novas formas de administração
democráticas e eficazes, buscando objetivos focados na melhoria contínua.
Assim, a luta pela democratização de uma escola está coincidentemente ligada à transformação social. Entra aqui o comprometimento do educador com os alunos e a comunidade.
A democratização da sociedade brasileira e, especificamente, da educação, dar-se-á
não apenas pela garantia de acesso à escola, mas também da permanência e do sucesso
do educando. Infelizmente, hoje em dia, encontram- se a gestão burocrática e a gerência.
Porém, estas duas gestões podem se agregar a um processo mais participativo nas
tomadas de decisão, ou seja, entender como, onde e quando o processo deve ocorrer.
O ideal seria uma liderança de influência silenciosa e sutil, dia após dia, travando contato
direto com seus seguidores em geral. Tratar todos como igual cortesia e respeito, conscientizando- as a partir de realizações e desempenho.
O desfecho disto são os resultados positivos de pessoas comuns focando nelas um
propósito em suas ações. Então, nota- se que organizar um grupo pede persistência, honestidade e vontade de "abraçar" a escola, a sua eficiência dos deveres e qualidade escolar.
Isto deixa claro que um dos objetivos fundamentais da educação é o desenvolvimento
da capacidade de reconhecer e nutrir a riqueza e a diversidade de talentos da cada indivíduo,
desenvolvendo uma consciência muito mais ampla dentro das escolas.
Aqui exige- se uma reavaliação da qualidade das relações interpessoais com os atores
escolares, um compromisso com uma abordagem criativa, aberta e cooperativa
no ensino e no aprendizado, uma análise das mensagens implícitas no "currículo
oculto", bem como o desenvolvimento pessoal e a global.
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CARACTERÍSTICAS DA POESIA CONCRETA EM TEXTOS DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO
RESUMO: A Poesia Concreta tem como objetivo interessante o Projeto Verbo vocovisual, onde
verbal, sonoro e visual se igualam. O poema não é apenas linguagem verbal, mas também
linguagens não verbais, o que aproximou muito os poetas do concretismo das artes plásticas
e da música. A Poesia Concreta influenciou artistas como Caetano Veloso em fase Tropicália,
Arnaldo Antunes entre outros artistas. Décio, Haroldo e Augusto indicaram como precursores da
Poesia Concreta Stéphane Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce, e no Brasil João Cabral de Melo
Neto e Oswald de Andrade.

Palavras-chave: Literatura Brasileira (séc. XX); Poesia Concreta; Concretismo (Ideologia).
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo mostrar um estudo teórico sobre a Poesia Concreta
no Brasil, suas origens, seus principais autores e, principalmente, suas características formais e estruturais.

Análise de alguns poemas de João Cabral de Melo Neto e de algumas músicas e
poemas de Caetano Veloso, com o objetivo de compará-los, mostrando suas diferenças e
semelhanças.
Ambos fizeram parte do grupo de autores que usaram recursos da Poesia Concreta e
aqui, tentarei explicar como cada um trabalhou e quais recursos usaram, além da influência
que tiveram um sobre o outro. Neste primeiro momento, apresentarei um breve estudo da
poesia concreta, uma espécie de resumo do que vamos encontrar pela frente.
Não há como falar de poesia concreta sem falar em Décio Pignatari, Haroldo e Augusto
de Campos, os poetas e teóricos da Poesia Concreta. Um dos objetivos interessantes da Poesia Concreta é o Projeto Verbo vocovisual, onde verbal, sonoro e visual se igualam. O poema
não é apenas linguagem verbal, mas também linguagens não verbais, o que aproximou muito
os poetas do concretismo das artes plásticas e da música.
A Poesia Concreta nasceu nos anos 50 com o Grupo Noigandres formado por Décio
Pignatari e os irmãos Campos, Augusto e Haroldo. Foi lançada oficialmente em 1956 na Exposição Nacional de Arte Concreta. Alguns poetas aderiram ao movimento, como José Lino
Grünewald, Ronaldo Azeredo e Ferreira Gullar.
A Poesia Concreta influenciou artistas como Lenora de Barros, Caetano Veloso em
fase Tropicália, Arnaldo Antunes entre outros artistas. Influenciou também publicidade e artes
plásticas.
Décio, Haroldo e Augusto indicaram como precursores da Poesia Concreta Stéphane
Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce, e no Brasil João Cabral de Melo Neto e Oswald de Andrade. A poesia concreta é produto de uma evolução crítica de formas dando por encerrado
o ciclo histórico do verso, ela começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como
agente-estrutura, daí a importância da ideia de ideograma.
Ideograma é o apelo à comunicação não-verbal. O poema concreto comunica a sua
própria estrutura: estrutura-conteúdo. Ele é um objeto, não um intérprete de objetos exteriores
ou sensações subjetivas.
O poema concreto, usando o sistema fonético e uma sintaxe analógica, cria uma área
linguística específica – “verbivocovisual” – que participa das vantagens da comunicação não-verbal, sem se desfazer das virtualidades da palavra.
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Com o poema concreto ocorre o fenômeno da metacomunicação; coincidência e simultaneidade da comunicação verbal e não-verbal, ou seja, trata-se de uma comunicação de
formas, de uma estrutura-conteúdo, não da usual comunicação de mensagens.
A poesia concreta tem tendência à substantivação e à verificação. Ela é uma responsabilidade integral perante a linguagem, um realismo total contra a poesia de expressão e
subjetiva. Ela tenta criar problemas exatos e resolvê-los em termos de linguagem sensível.
O poeta concreto não volta a face às palavras, não lhes lança olhares oblíquos: vai direto ao
seu centro, para viver e vivificar sua facticidade. O poeta concreto vê a palavra em si mesma –
campo magnético de possibilidades – como um objeto dinâmico, uma célula viva, um organismo
completo, com propriedades psico-físico-químicas, tacto e antenas circulação coração: viva. [...]
A poesia concreta opõe um novo sentido de estrutura, capaz de, no momento histórico, captar,
sem desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana paletizável (AUGUSTO DE CAMPOS).
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POESIA CONCRETA
Nesta seção, apresentarei um breve estudo do Concretismo e suas afinidades com
a música popular brasileira, relatando fatos e
relações importantes. Exploraremos aqui nosso embasamento teórico, expondo o mesmo
no decorrer desta.
Concretismo: Breves Considerações:
Há 50 anos, ocorreu a 1ª Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo, da qual
participaram artistas plásticos de vanguarda
e poetas. De acordo com a Revista Discutindo Literatura da Editora Escala Educacional,
edição 10, em 1951, a 1ª Bienal Internacional
de São Paulo recebeu alguns construtivistas
suíços. Sob influência dos mesmos, artistas
plásticos brasileiros formaram o Grupo Ruptura em São Paulo.
Ainda de acordo com a mesma Revista,
eles começaram a praticar uma arte desvinculada do “velho”, que combatia “todas as
variedades e hibridações do naturalismo”,
levantando a bandeira de “todas as experiências que tendem à renovação dos valores
essenciais da arte visual (espaço-tempo, movimento e matéria)”.
De acordo com uma citação de Iumna Maria Simon e Vinícius Dantas, em Poesia
Concreta, retirado do livro Tempos da Literatura Brasileira, de Benjamin Abdala Junior e
Samira Youssef Campedelli, 2º edição, 1986,
páginas 254, podemos entender que “ a poesia concreta sempre esteve próxima das artes
plásticas e visuais e dialogou intensamente
com os pintores concretos nos anos 50.
O poema-coisa explorou as potencialidades gráficas da palavra e mergulhava num
nível de significação que a poesia tradicional
não considerava. Portanto, nada mais natural
que, um dia, a viagem visual prosseguir para
a não-verbal e a poesia concreta passasse a
incorporar a fotografia, a colagem, o desenho
e os grafismos de toda ordem”.

Voltando à Revista Discutindo Literatura da Editora Escala Educacional, edição 10,
o grupo paulista tinha entre seus membros
Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Anatol Wladyslaw, Lothar Charoux, Kazmer Féjer,
Luiz Sacilotto, e Leopoldo Haar. Diziam-se integrantes do “movimento concreto”, fazendo
uso da composição geométrica, da sobriedade das formas, da repetição de estruturas
modulares, opondo-se à abstração livre e
gestual.
Algo parecido era cultivado no Rio de
Janeiro por Alfredo Volpi, Milton Dacosta, Almir Mavignier, Abraham Palatnik e Ivan Serpa. A ideia da 1ª Exposição Nacional de Arte
Concreta de São Paulo foi do pintor Waldemar
Cordeiro (1925-1973).
O Museu de Arte Moderna havia convidado os artistas plásticos do Ruptura para
expor em setembro, e os da Frente no mês
seguinte. Cordeiro, porém, achava que, se os
dois grupos fizessem um evento conjunto, o
acontecimento seria mais expressivo; além
disso, o artista convidou autores que revolucionaram a concepção de poesia. De São
Paulo, Décio Pignatari e os irmãos Haroldo
e Augusto de Campos; do Rio de Janeiro,
Ferreira Gullar, Ronaldo Azeredo e Wlademir
Dias-Pino, de acordo com a Revista Discutindo Literatura da Editora Escala Educacional,
edição 10.
Segundo Gilberto Mendonça Teles, em
Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro,
6º edição, 1982, página 399, a Exposição
Nacional de Arte Concreta foi também uma
síntese das vanguardas pessoais do modernismo, apenas exagerando ou exacerbando o
ritmo evolutivo. A poesia concreta foi o gatilho
do escândalo provocado pela exposição de
1956, que no ano seguinte seguiria para o
Rio de Janeiro. Os críticos dessa época não
se decidiam se os concretistas eram ineptos
ou excessivamente eruditos.
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Retomando a reportagem da Revista
Discutindo Leitura, da Editora Escala Educacional, edição 10, em 1959, ocorreu a cisão
entre os grupos de São Paulo e Rio. Em março
do mesmo ano, o Jornal do Brasil publicou o
Manifesto Neoconcreto, assinado por Amílcar
de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann,
Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e
Theon Spa Midis. Nele, esses artistas tomavam posição “particularmente em face da arte
concreta levada a uma perigosa exacerbação
racionalista”, segundo a mesma revista.
De acordo com o Manifesto Neoconcreto, encontrado no livro Vanguarda Européia e
Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça
Teles, 6º edição, 1982, páginas 406 até 411,
a expressão neoconcreto marca uma tomada
de posição em face da arte não-figurativa e
particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista.
O neoconcreto nascido de uma necessidade de exprimir, dentro da linguagem estrutural da nova plástica , a complexa realidade do homem moderno, nega a validez das
atitudes cientificistas e positivistas em arte e
repõe o problema da expressão, incorporando as novas dimensões verbais criadas pela
arte não-figurativa construtiva.
Ao contrário do concretismo racionalista, que toma a palavra como objeto e a
transforma em mero sinal óptico, a poesia neoconcreta devolve-se à sua condição de verbo, isto é, de modo humano de representação
do real. Na poesia neoconcreta, a linguagem
não escorre dura.
Além disso, os participantes desta 1º
Exposição Neoconcreta não constituem um
grupo, ligados por princípios dogmáticos,
mas sim por afinidades em pesquisas. Novamente, segundo a Revista Discutindo Leitura,
da Editora Escala Educacional, edição 10, o
ano de 1949 foi essencial para a Literatura
brasileira com os irmãos Haroldo e Augusto
de Campos e Décio Pignatari. A eles foi apresentado um dos principais articuladores da
Semana de 22: Oswald de Andrade.

Ainda neste ano, o trio começou a colaborar com a Revista Brasileira de Poesia e,
mais tarde, criaram o Clube de Poesia. Décio
Pignatari e os irmãos Campos tinham, respectivamente, 22, 20 e 18 anos e uma cultura muito rica. Haroldo estreou com O Auto
do Possesso, Décio, no ano seguinte, com
O Carrossel e Augusto em 1951, com O Rei
Menos o Reino.
Em função do conservadorismo do
Clube, Pignatari e os irmãos Campos logo
romperam com ele e lançaram, em 1952, a
revista Noigandres. A palavra-título da publicação foi tirada da 20ª parte dos Cantos, de
Ezra Pound, e durante algum tempo o sentido
do termo foi obscuro. Mais tarde, Augusto de
Campos conta em nota do livro Verso Reverso Controverso, que o crítico alemão Hugh
Kenner descobriu o sentido da palavra: seria algo como “antídoto do tédio”, segundo a
Revista Discutindo Leitura, da Revista Escala
Educacional, edição 10.
De acordo com Benjamin Abdala Junior e Samira Youssef Campedelli, em Tempos da Literatura Brasileira, 2º edição, 1986,
páginas 252 e 253, o Concretismo apareceu
nas antologias Noigandres. Consistindo num
antagonismo total em relação aos recursos
poéticos tradicionais, e questionando o que
seja a própria poesia, o Concretismo rompe
qualquer tipo de discurso e desintegra a palavra.
Os poetas concretos, tal qual já fazia
João Cabral de Melo Neto, pregavam o fim
da poesia intimista, o desaparecimento do eu
lírico, e propunham uma concepção poética
baseada na geometrização e visualização da
linguagem.
Retomando a Revista Discutindo Leitura, da Revista Escala Educacional, edição 10,
os concretistas tomaram emprestado o termo
“Verbivocovisual” cunhado pelo irlandês James Joyce para incorporá-lo a sua cadência
poética.
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Foi assim que a poesia concreta não
apenas transformou a cena literária brasileira,
mas também conseguiu aquilo que Oswald
de Andrade ambicionar: tornou-se um “produto de exportação”, encontrando adeptos até
na Alemanha do pós-guerra, segundo a Revista Discutindo Literatura, da Editora Escala
Educacional, edição 10.
Antidiscursiva, a poesia concreta acabou com o verso e a estrofe. A disposição
das letras e palavras passou a explodir em
liberdade no espaço em branco do papel, que
se torna parte integrante de sua composição.
Ela rompe com a tradição de se visualizar e
ler o texto da esquerda para a direita, de cima
para baixo.
Dessa forma, o poema ganha uma pluralidade de possibilidades interpretativas, não
apenas no significado dos vocábulos (“verbi”), mas também em seus aspectos materiais: sonoridade (“voco”) e arranjos gráficos
(“visual”), que incluem cores, tamanho e tipo
de fontes, construções visuais, de modo a
fazer comungar Literatura, Música e Artes
Plásticas.
Trata-se de uma poesia sinestésica, isto
é, que funde várias impressões sensoriais. O
Plano Piloto para a Poesia Concreta, assinado
pelos três em 1958 e publicado no número 4
da Noigandres, ganhou um post-scriptum três
anos depois, em resposta àqueles que acusavam os concretos de falta de engajamento
e espírito revolucionário. Pode-se exemplificar com uma citação do poeta russo Vladimir
Maiakóvski (1892-1930), retirada da Revista
Discutindo Literatura, Editora Escala Educacional, edição 10: “Sem forma revolucionária
não há arte revolucionária”.
O seguinte manifesto foi retirado do livro Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça Teles, 6º edição,
1982, páginas 403 a 405:

O MANIFESTO CONCRETISTA
PLANO-PILOTO PARA POESIA
CONCRETA
poesia concreta: produto de uma evolução crítica de formas. dando por encerrado o ciclo histórico do verso (unidade
rítmico-formal), a poesia concreta começa
por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural. espaço qualificado: estrutura espácio-temporal, em vez
de desenvolvimento meramente temporístico-temporal, em vez de desenvolvimento
meramente temporístico-linear (s/d).

Ainda no Plano Piloto, os poetas indicam
como precursores da poesia concreta autores
pontuais. Do Brasil, duas são as referências
feitas por Décio, Haroldo e Augusto: Oswald
de Andrade, “em seus comprimidos minutos
de poesia”; e João Cabral de Melo Neto, por
sua “linguagem direta, economia e arquitetura
funcional do verso”, de acordo com a Revista
Discutindo Literatura, da Editora Escala Educacional, edição 10.
No livro Ideias Fixas de João Cabral de
Melo Neto, de Félix de Athayde, 2º impressão,
1998, página 21, encontramos uma citação de
João Cabral de Melo Neto, dada em entrevista
a José Correia Tavares, Letras e Artes, Lisboa,
8 de Junho de 1966, na qual João Cabral diz
“não sou um concretismo. O Concretismo surgiu a partir de minha poesia.
“O Concretismo deu ao Brasil uma extraordinária consciência crítica". Ainda segundo Félix de Athayde, página 22, João Cabral
comenta que “duas coisas são essenciais no
Concretismo: em primeiro lugar, os concretistas
não foram improvisadores, foram pessoas que
chegaram com uma cultura extraordinária; em
segunda lugar, a atitude concretista não é uma
atitude romântica, de inspiração, de lirismo”.
Em 1965, Décio e os irmãos Campos lançaram o livro Teoria da Poesia Concreta, reunindo poemas e textos teóricos já publicados
sobre o movimento. Nela, Haroldo de Campos,
em sua “Introdução à 1ª Edição”, com um dis30 - setembro/2021 - Educar FCE
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tanciamento histórico de dez anos, fez o seguinte balanço:
O movimento de poesia concreta alterou
profundamente o contexto da poesia brasileira. Pôs idéias e autores em circulação.
Procedeu às revisões do nosso passado
literário. Colocou problemas e propôs opções. (Haroldo de Campos – Teoria da
Poesia Concreta, 1965 – trecho retirado
da Revista Discutindo Literatura, Escala
Educacional, edição 10).

ANÁLISE DE ACRILÍRICO
Após a aventura coletiva na fase "pós-tropicalista", Caetano Veloso continua a se
interessar pela potencialidade estética do
jogo verbal baseado em efeitos fônico-semânticos e combinatórios, segundo a Revista USP
nº4. No poema falado "Acrilírico", Haroldo de
Campos percebe a presença do exímio experimentador lingüístico James Joyce, de quem
Caetano conhecera trechos de Finnegan 's
wake na tradução dos irmãos Campos.
ACRILÍRICO (texto de Caetano Veloso)
disco Philips R765 086L,1969 Olhar
colírico Lírios plásticos do campo e do
contracampo Telástico cinemascope Teu
sorriso tudo isso Tudo ido e lido e lindo
e vindo do Vivido na minha adolescidade
Idade de pedra e paz Teu sorriso quieto
no meu canto ainda canto o ido o tido
o dito o dado o consumido o consumado Ato do amor morto motor da saudade
diluído na grandiosidade idade de pedra
Ainda canto quieto o que conheço Quero
o que não mereço: o começo quero canto
de vinda divindade do duro totem futuro
total tal qual quero canto Por enquanto
apenas mino o campo verde Acre e lírico sorvete Acrílico Santo Amar(g)o da
PURIFICAÇÃO (Texto segundo disposição
da equipe de trabalho do artigo "Estudo
fonoestilístico do poema 'Acrilírico'" SIGNUM 3/1977, Universidade Regional do
Nordeste).

Este poema falado aproxima-se mais
da ideia de verso tradicional, por não apresentar palavras soltas, nem formas geométricas.
Seus laços sintáticos, juntamente com seus

substantivos e verbos formam frases maiores,
que não se fragmentam como antes tínhamos
visto. A linguagem aqui não é mais sintética e
não visa uma comunicação mais rápida, pois
o poema deixou de ser um objeto visual, que
usa o espaço gráfico como agente estrutural.
Tais afirmações nos fazem perguntar:
"Então, por que Acrilírico se trata de um poema concreto?".
Isto pode ser facilmente
respondido ao se observar atentamente sua
produção de sons sem sentido e sua linguagem não-discursiva amontoada: “Telástico
cinemascope [...]. Tudo ido e lido é lindo e
vindo do [...] ainda canto o tido o tido o dito.
Nos versos acima, notei a presença de
diversas palavras que produzem sons sem
sentido, que não formam uma ideia explícita, apenas provocam sonoridade ao poema.
Aí encontramos a musicalidade presente em
todos os poemas e canções analisados: [...]
Lírios plásticos do campo e do contracampo
Telástico cinemascope [...] Vivido na minha
adolescidade Idade de pedra e paz [...] Ato
do amor morto motor da saudade diluído na
grandiosidade idade de pedra [...] divindade
do duro totem futuro total [...] Acre e lírico
sorvete.
Já nestes versos, encontramos palavras que são praticamente "jogadas" no poema, como "plásticos, morto, motor, totem,
sorvete". Notamos, então, uma linguagem
diferente de Batmacumba e Júlia/Moreno. É
uma linguagem que, apesar de conter laços
sintáticos, não possui uma ideia semântica
explícita. As frases são maiores do que as
que antes tínhamos visto, porém não são inteiramente completas quanto ao seu contexto.
O poema ainda faz uso de algumas
palavras pouco conhecidas, como, por exemplo, "totem", que se refere a qualquer objeto
cultuado como um deus; ou "cinemascope",
que foi um formato de filme usado de 1953
a 1967.
Há também, palavras inventadas,
o que nos lembra o neologismo usado em
Batmacumba.
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São elas: contracampo, telástico, adolescidade e grandicidade", as quais demonstram
bem um eficaz procedimento de fusão vocabular e semântica. Encontramos o mesmo fator
presente no título. A junção de acre, lírico e acrílico formou uma palavra nova "acrilírico".

Esta poesia é um ótimo exemplo da "arquitetura funcional" presente nos versos de João
Cabral. Concordante com a sociedade industrial, a poesia apresenta uma explicação da função de um arquiteto, dando exemplos de como
construir portas.

Com este contexto, também podemos
lembrar da formação de palavras a partir de
prefixos e sufixos. É o caso do "contracampo".
O poema entende-se por si mesmo, apresentando carga semântica forte sobre o período da
adolescência.

O autor usa palavras inventadas e compostas, como "portas por onde" e "portas contra", o que nos faz lembrar dos neologismos
presentes na Poesia Concreta. A repetição de
algumas partículas também ocorre neste caso
e causa certa sonoridade à poesia, como em:

Entendemos desta forma, que os três poemas/canções que analisamos usam material
semelhante, com algumas diferenças quanto à
forma. Porém todas criam uma área da linguística específica, que é a verbivocovisual. Trata-se
da junção da palavra, do som e da forma.

Opacos de fechar; onde vidro, concreto;

ANÁLISE DE POESIAS DE JOÃO
CABRAL DE MELO NETO E ANÁLISE DE
FÁBULA DE UM ARQUITETO
Esta obra de João Cabral de Melo Neto é
uma das maiores criações da cultura brasileira
do século 20. Trata-se de uma poesia cerebral
e não emotiva. O poeta recorre a uma construção elaborada da linguagem para criar uma
atmosfera poética.
1. A arquitetura é como construir portas de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender, nem
construir como fechar secretos; construir
portas abertas, em portas; casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto: o que
abre para o homem (tudo se sanearia
desde casas abertas) portas por-onde,
jamais portas-contra; por onde, livres: a
luz razão certa.
2. Até que, tantos livres o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto.
onde vãos de abrir, ele foi amurando opacos de fechar; onde vidro, concreto; até
re-fechar o homem: na capela útero, com
confortos de matriz, outra vez feto (MELO
NETO, J. C. 1994. Obra completa: volume
único. RJ, Nova Aguilar. Poema originalmente publicado em 1966).

até refechar o homem: na capela útero,
com confortos de matriz, outra vez feto.
Além disso, encontramos algumas palavras soltas nos versos da poesia: “por onde,
livres: a luz razão certa”.
Existe aí a quebra de alguns elementos
sintáticos, que apesar de escritos em versos
tradicionais, dão início a uma nova forma de
escrita, valorizando a arquitetura funcional sem
abdicar a virtualidade da palavra.
A Fábula de um Arquiteto entende-se por
si mesma e representa um realismo total do
conceito de arquitetura, relacionando-o com o
fazer poético, já que para o autor, fazer poesia
era como construir uma porta por onde se passe alguma coisa.
Desta forma, a poesia de João Cabral
de Melo Neto era vista com muito espanto pela
geração conservadora de 1945, já que ele fazia
arte através do difícil trabalho com a palavra,
chegando a ser visto como a ovelha negra do
movimento.
A poesia concreta surgiu então como
uma reação contra a lírica discursiva e frequentemente retórica da geração de 45 bem como
à degradação populista da esquerda.
Com o Concretismo, os aspectos formais
da Poesia de João Cabral seriam retomados
com mais rigor estruturalista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os poetas de 1945 eram conservadores e faziam uso disso em suas criações, porém
João Cabral, apesar de pertencer a esta época, era visto como a ovelha negra do movimento.
Este se diferenciava dos outros por diversos aspectos, já que sua poesia ia além dos
ideais conservadores da geração. Porém o principal fator que o diferenciava dos demais era
sua maneira de escrever sobre o próprio fazer poético.
João Cabral usava elementos da realidade para explicar como se faz uma poesia. Sua
arte era comparada com elementos da arquitetura, como a construção de portas.
Sua poesia era vista com uma "porta por onde" e não uma "porta contra", já que por
esta deveria se passar uma mensagem. Para construir essa explicação de poesia, João Cabral
muitas vezes usava palavras inventadas a partir de outras palavras da Língua Portuguesa, um
aspecto inovador para a época conservadora em seus aspectos formais.
A repetição de morfemas, partículas ou palavras em suas poesias causava certa sonoridade a seu modo de escrever e o uso de palavras soltas causava a quebra de elementos
sintáticos no verso. Apesar disto, grande era a virtualidade de cada palavra em sua poesia,
fazendo com que ela fosse entendida por si só.
O realismo total visto em suas comparações produzia um melhor entendimento de como
se faz poesia, de modo a usar elementos até mesmo imaginários para se explicar a arte da
escrita.
Assim, ao perceberem estes aspectos da poesia de João Cabral, os jovens poetas
concretos veem o poeta como sendo diferente da geração conservadora. Como são contra
a poesia subjetiva, identificam-se muito com a forma de escrever de João Cabral, a qual se
tornou uma inspiração para a criação da Poesia Concreta.
O próprio Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos fazem referência
a “linguagem direta, economia e arquitetura funcional do verso de João Cabral de Melo Neto”.
Assim, o poeta estudado é visto como precursor do movimento e seus elementos formais são retomados mais tarde, com mais rigor. A Poesia Concreta usa elementos que não
só se assemelham aos do poeta, como também alguns que se inspiram neles, como o neologismo, a repetição de morfemas, o uso de palavras soltas, a eliminação de laços sintáticos
e a sonoridade.
Porém a grande inovação deste momento está na forma estrutural. Após o surgimento
do Movimento Tropicalista, novos nomes envolvidos são de destaque, como o de Caetano
Veloso. Este, por sua vez, cria diversas canções e textos inspirados nas inovações da época,
e por consequência, nas poesias de João Cabral.
Ambos tinham, em comum, a criação de poesias através do uso de repetições de
palavras, musicalidade e sonoridade, virtualidade da palavra, realismo total, quebra de laços
sintáticos e linguagem direta e econômica. Porém, Caetano, por viver em uma época mais
avançada, usou novos recursos como a estrutura formal concreta. Desta forma, os
dois autores fizeram uso dos elementos da Poesia Concreta em diferentes situações,
porém com a mesma intensidade artística do Concretismo.
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CUIDAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS POLÍTICAS
EDUCACIONAIS: UM DEBATE EM ABERTO
RESUMO: A infância e a Educação Infantil ao longo dos tempos vêm conquistando espaço e lugar
de destaque principalmente nas discussões acerca da necessidade de reconhecer a importância
desta fase específica do ser humano. Esse “status” deve a um longo caminho percorrido e que
acompanhou as diversas transformações sociais que influenciaram diretamente as perspectivas de
atendimento em instituições de educação infantil. Este estudo tem como objetivo abordar o tema
da educação infantil no que se refere ao binômio cuidar e educar e a indissociabilidade dessas
dimensões bem como analisar o tema no contexto das políticas educacionais brasileiras referentes
à educação infantil, considerada como primeira etapa da educação básica. A indissociabilidade do
cuidar e educar dentro da educação infantil significa, segundo este estudo, superar a fragmentação
da formação do sujeito.

Palavras-chave: Cuidar; Educar; Educação Infantil; Criança.
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INTRODUÇÃO
A curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito. Pensar
certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de
sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando.
Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção”
da ingenuidade não se faz automaticamente (PAULO FREIRE).

Refletindo sobre as palavras do Mestre Paulo Freire acerca da postura do educador
como pesquisador para que visa superar a ingenuidade dos conceitos já cristalizados e/ou
incorporados na prática docente por serem atuais ou estarem em voga sem que aconteça a
devida reflexão sobre eles, por isso superação, como diz ainda Freire (1996).
A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação entre teoria e prática,
sem a qual a teoria pode virar um blábláblá e a prática, mero ativismo, se faz importante o
estudo e a pesquisa sobre o tema cuidar e educar na educação infantil. Educação articulada
ao cuidado, para que sejam garantidos os direitos ao pleno desenvolvimento infantil (FREIRE,
1996).
Assim, algumas questões se apresentam: como garantir que aconteça a articulação entre
o cuidar e o educar na educação infantil? Porque e como ocorre a polarização dos conceitos
sobre educação e cuidado?
Como é possível garantir que toda e qualquer criança, independentemente de sua
condição social, e toda e qualquer instituição destinada ao atendimento da criança pequena
contemple de forma integral os cuidados e a educação?
Como a legislação brasileira e as políticas públicas voltadas à primeira infância têm
abordado o tema de forma que o cuidado e a educação sejam de fato assistidos como fundamentais na formação total do indivíduo? Acredita-se que é do reconhecimento da necessidade de articulação entre cuidar e educar, ou seja, do entendimento de que cuidar é um
ato educativo, que é possível promover o desenvolvimento completo e integral da criança e
seu reconhecimento como cidadão e sujeito com direitos, além do respeito às suas fases de
desenvolvimento.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

44

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

A LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL: CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DO BRASIL E A EDUCAÇÃO
INFANTIL
Passetti (2002), mostra que foi na
Constituição de 1934 que pela primeira vez
a instrução pública apareceu como direito de
todos, independente da condição socioeconômica. Dizia o artigo 149:
A educação é direito de todos e deve ser
ministrada pela família e pelos poderes
públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite
eficientes fatores da vida moral e econômica da nação e desenvolva um espírito
brasileiro a consciência da solidariedade
humana (DEL PRIORE apud PASSETTI,
p. 360).

Três anos mais tarde, no Estado Novo,
em sua específica Constituição totalitária inspirada no fascismo italiano, afirmava o artigo
129:
à infância e à juventude, a que faltarem
recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da nação
dos estados e dos municípios assegurar,
pela fundação das instituições públicas
de ensino em todos os seus graus, a
possibilidade de receber uma educação
adequada às suas faculdades, aptidões
e tendências vocacionais (idem, p. 360).

Em 1946, com o fim da ditadura Vargas e na esperança de um regime inspirado
nas democracias dos aliados vencedores da
Segunda Guerra Mundial, uma nova Constituição foi elaborada. No seu artigo 166, fica
estabelecido que “a educação é direito de
todos e será dada no lar e na escola”.

Com o golpe de Estado de 31 de março
de 1964 que interrompeu a vida democrática
que se esboçava e, em nome da defesa do
regime democrático ante o perigo socialista,
em 1967 a nova Constituição régia em seu
artigo 168: “a educação é direito de todos e
será dada no lar e na escola, assegurada a
igualdade de oportunidades, deve inspirar-se
no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana”
(DEL PRIORE apud PASSETTI 2002, p. 360).
Somente com a abertura política e a expressão significativa de diversos segmentos
organizados da sociedade que foi possível
uma revisão da estigmatização pobreza-delinquência e pensar na criança e sua educação
dentro de políticas públicas em todas as esferas: Constituição de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 13/07/90), Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n°. 9394/96), Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil.
Com o fim da ditadura em 1985 e com
a promulgação da nova Constituição de 1988,
as discussões sobre a educação como direito
de todos redirecionou o pensamento a respeito da educação infantil tomando, assim,
aspecto e importância social e indicando o
caráter educativo que as instituições de atendimento à criança pequena deveriam assumir.
Então, essa constituição se configura
como marco importante no tocante ao direito
da educação infantil, influenciando as propostas de políticas públicas e educacionais que
vieram a seguir. O artigo 205 da Constituição
de 1988 postula que: “A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
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E é reafirmado pelo parágrafo único do
artigo 4º. do Estatuto da Criança e do Adolescente: “é dever da família, da comunidade e
da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária”.

A falta de recursos financeiros (ou a má
utilização destes), mostra um longo período
da história da educação infantil recheada de
contradições verificadas em todos os setores,
inclusive sobre a primeira legislação referente
à educação que foi promulgada em 1961. No
capítulo I da Lei nº. 4024/61, artigos 23 e 24
que tratam da Educação pré-primária dizem:

Antes do período de abertura política no
Brasil que aconteceu após o Regime Militar,
o que se destacou no cenário político educacional do país foram às políticas voltadas
à compensação de carências econômicas
atribuídas exclusivamente às famílias carentes e ao Estado ora vinculado às instituições
privadas, ora às instituições filantrópicas com
políticas educacionais ineficazes.

Artigo 23 – A educação pré-primária
destina-se aos menores até sete anos e será
ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância.

Pois, focalizavam na educação, o objetivo de suprir necessidades econômicas, sob a
égide da servidão e do medo, influenciadas e
supervisionadas por códigos legais, que classificou a situação do menor que precisasse
de recolhimento ou educação capaz de moldar- lhe de acordo com a necessidade da
sociedade.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL – LDBEN Nº.
9394/96 E A EDUCAÇÃO INFANTIL
Sobre a temática referente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Kramer
mostra que o atendimento à criança em fase
pré-escolar é marcado por criações e extinções de instituições que têm por objetivos a
educação compensatória. Essa prática educacional persiste, entre outros motivos, por
deficiências acerca da concepção de infância
e pela falta de políticas públicas realmente
comprometidas com a articulação entre trabalho pedagógico e valorização da criança
em todos os seus aspectos.

Artigo 24 – As empresas que tenham a
seus serviços mães de menores de sete anos
serão estimuladas a organizar e manter por
iniciativa própria ou em cooperação com os
poderes públicos, instituições de educação
pré- primária.
Desde 1943, pelo Decreto-Lei nº 5452
que aprova a Consolidação das Leis de Trabalho são feitas exigências para que haja creches para filhos de funcionários nas empresas em que trabalham mulheres com filhos
menores de sete anos, e desde essa época
tais exigências não têm sido cumpridas, sem
que aconteça qualquer punição para as empresas.
Dez anos depois, a LDB 5692/71, no
Capítulo II, artigo 19, §2º diz: os sistemas de
ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente
educação em escolas maternais, jardins-de-infância e instituições equivalentes.
O que fica claro com a leitura dos artigos que se destinam à educação infantil é
a pouca ênfase dada a essa faixa etária no
que diz respeito às políticas públicas e o tipo
de atendimento, principalmente quando ressaltam o incentivo às mães que trabalham e
têm filhos menores de sete anos. Ressaltam o
incentivo às mães que trabalham e têm filhos
menores de sete anos.
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Devem lutar para que estabeleçam parcerias com os órgãos públicos no intuito de
conseguirem algo que já está garantido na
Consolidação das Leis do Trabalho desde
1942, porém, como falta especificação ao direito na procura e obrigatoriedade na oferta
na esfera pública, caracteriza-se assim um
“direito” posto no papel, sem efetivação,
Ausência de legislação, no entanto, não
significa ausência de política. Ao contrário, ela caracteriza a política educacional
voltada para o pré-escolar como estagnada e omissa, plena de discursos com
recomendações, sugestões e interpretações e vazias de medidas concretas de
amplo alcance. Nesse contexto, onde se
escasseiam os recursos e apoio público,
alternativo de diversos grupos espalhados
por todo o país não podem ser ignoradas, como não se pode ignorar a grande
massa excluída de seu atendimento por
falta não só de legislação, mas também, e
principalmente, de medidas práticas que
a efetivem (Kramer, 1987, p. 98).

Essa falta de legislação a qual se refere
Kramer é o tratamento dado de pouco interesse, destinando um ou dois parágrafos em um
artigo ambíguo, contraditório e excludente, já
que a educação infantil e a primeira infância
não receberam tratamento de inclusão e reconhecimento como parte da educação básica,
ficando à margem das políticas públicas e
investimentos para garantir a oferta e o atendimento às crianças pequenas.
Somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (Lei n. 9394/96), que a educação infantil foi entendida como fase inicial da
educação básica. Essa LDBEN visa promover
a descentralização e a autonomia das escolas
e universidades, além de permitir a criação de
um processo regular de avaliação do ensino
brasileiro.

A LDB propõe a promoção da autonomia, também, dos sistemas de ensino e a
valorização do professor e do magistério. O
que postula essa nova LDBEN:
Art. 1º. A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações
culturais.
§1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, em instituições
próprias.
§2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
Art.2º. - A educação, dever da Família e
do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Esse último artigo reproduz, de maneira
mais simplificada, o que está escrito no art.
205 da Constituição de 1988 da República
Federativa do Brasil, que afirma que a educação deverá se “promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade” e trata da educação como:
A educação é direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
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A respeito da organização da educação
nacional referente à educação infantil:

ARTIGO 30 – A educação infantil será
oferecida em:

Art.11º. – Os municípios incumbir-se-ão

I – creches, ou entidades equivalentes,
para crianças até três anos de idade;

IV - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com, prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação
em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência
e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
do Ensino.

II – pré-escolas, para as crianças de
quatro a seis anos de idade.

de:

A seção II da LDB 9394/96 trata especificamente da Educação Infantil que compreende parte da educação básica ou como
primeira etapa da mesma, destinada às crianças entre zero e seis anos de idade, em instituições como creches e pré-escolas.
A seção que trata da Educação Infantil
dentro da LDBEN 9394/96 apresenta apenas três artigos. Apesar de algum avanço se
compararmos com as Leis de Diretrizes e Bases anteriores (4024/61 e 5692/71), ainda
demonstra certa desvalorização, pois, não
basta incluí-la na educação básica é preciso
tratá-la como tão importante, como qualquer
outra etapa, já que se trata da primeira etapa
da educação básica. Os três artigos estabelecem:
ARTIGO 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

ARTIGO 31 – Na educação infantil a
avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental.
De acordo com Saviani (1997), desse
subtítulo que trata especificamente da educação infantil em seus artigos 29 e 30, a lei se
limita a indicar sua finalidade, sua organização em creches e pré-escolas, subdividindo
em dois blocos de faixas etárias.
No entanto, quando apresentado o artigo 31 não consta a regulamentação minuciosa e exigência de autorização por parte
do município ou Estado, apenas, apresenta a
avaliação como acompanhamento do desenvolvimento infantil através de registros sem
objetivo de promoção para o ingresso ao ensino fundamental.
Assim, no próprio artigo que trata da
educação infantil aparece mascarado a dicotomia entre o cuidar e o educar, uma vez que
há uma concepção que “creche cuida e pré-escola educa”.
Nesse sentido, Didonet (2003,p:8) também destaca a opção da LDBEN 9394/96
para superar a fragmentação entre o cuidar e
educar, creche e pré-escola:
• Encarregar a creche da faixa etária de
0 a 3 anos e a pré-escola da faixa etária de 4 a 6 anos, atribuindo a ambas
o mesmo objetivo de desenvolvimento integral de todas as áreas da personalidade humana nesse período.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

48

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

• Inserir a creche no sistema de ensino. Com isso, a LDBEN 9394/96 explicitou que a creche é uma instituição educacional em que o cuidado
da criança é parte da sua educação.
Em outras palavras, não pode haver
educação das crianças pequenas
sem o cuidado do seu corpo, sua
alimentação, sua saúde, sua higiene,
seu crescimento e seu desenvolvimento motor e físico.
Apesar da falta de entendimento acerca
da responsabilidade de atendimento não se
pode desconsiderar os avanços promovidos
na LDBEN 9394/96. Deve-se ressaltar sua
importância no tocante ao direito das crianças pequenas, no qual as creches devem ser
transferidas do sistema de assistência social
para integrar o sistema educacional e também acerca das introduções que faz sobre
a seguridade na concepção do direito que a
criança tem como sujeito completo, que faz
parte de uma sociedade no qual seus direitos
devem ser respeitados e cumpridos.
A inclusão de creches no capítulo que
trata da educação na Constituição de 1988,
legitimou essas instituições como espaço
educacional e de direito da criança pequena à educação. Estabelece a mudança de
creches para Centro de Educação Infantil
(C.E.I.), como sistema educativo responsável
pela educação da criança visando promover
o desenvolvimento humano em todas as suas
potencialidades.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO
INFANTIL
De acordo com Zanini (2002:22), o Estatuto da Criança e do Adolescente foi considerado pelo UNICEF uma das legislações
mais avançadas do mundo, na área do direito
da criança e do adolescente. E complementa que os objetivos e ações deste estatuto
permitem associar educação e assistência no
atendimento global à criança, o que o torna
um instrumento convincente na “percepção
da democracia e cidadania”: O Estatuto da
Criança e do Adolescente postula:
ARTIGO 4º. – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
b) destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.

Referente a importância da família e
proteção sobre a educação da criança pequena, Zanini (2002:22-23), afirma que os
termos usados nos textos legais não são esclarecedores o suficiente no que diz respeito
à incumbência da família e do Estado.
Porém, considerando o aspecto familiar
no desenvolvimento integral da criança pequena, esta desempenha um papel insubstituível,
devendo, portanto, o Estado voltar a ela políticas de emprego, renda e saúde. Por outro
lado, é importante que se definem posturas,
compromissos e posições da família em relação às crianças. E ainda segundo a autora:
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Vislumbra-se, por exemplo, no sentido
da palavra proteção por ele (Estatuto da
Criança e do Adolescente) evocada o amparo ao pleno exercício da liberdade. Este
é um aspecto do direito e da justiça e vem
com a aplicação de medidas protetoras à
criança em situações de risco como : a
violência doméstica, o trabalho escravo
infantil, dependência química etc. (p. 23).

Assim, a família e a criança consideradas pelas condições históricas, sociais e econômicas e respeitadas por políticas públicas
eficazes no sentido de que as leis garantam
seus direitos e assim possam cumprir com
seus deveres, articulado a transparência do
Estado ao explicitar sua incumbência em suas
legislações caminharão a favor da superação
da educação assistencialista e garantia efetiva dos direitos das crianças pequenas em
todos os âmbitos.

PLANO NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
Sancionada em 09 de janeiro de 2001,
a Lei nº. 10.172, que estabelece o Plano Nacional de Educação, em seu artigo 2º. Diz
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios é que devem elaborar planos decenais
correspondentes que se articulem, visando o
cumprimento, principalmente da Constituição
e da LDEN.
Esse Plano Nacional tem como objetivos: a elevação significativa da escolaridade
da população, bem como a melhoria e qualidade em todas as modalidades de ensino. E
entre suas prioridades consta a ampliação da
educação infantil, ressaltando que se trata da
primeira etapa da educação básica.

REFERENCIAIS CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
O RCNEI, constitui-se num conjunto
de referências e orientações pedagógicas
que visam a contribuir com a implantação
ou implementação de práticas educativas de
qualidade que possam promover e ampliar
as condições necessárias para o exercício
da cidadania das crianças brasileiras. (RCNEI,1998,vol.1,p:13).
Com isso, visa contribuir com as políticas públicas e programas de educação infantil, professores, subsidiando os sistemas de
ensino estaduais e municipais.
Observar e respeitar as diferentes formas de manifestações culturais, étnicas e sociais, caracteriza a proposta do RCNEI como
uma proposta aberta, flexível, não obrigatória, oferecendo orientações e articulação entre propostas e currículo para que dentro das
instituições de atendimento às crianças pequenas, sejam atendidos os requisitos essenciais para a formação do indivíduo em todos
os seus aspectos, ou seja, em sua formação
total.
As concepções de infância, segundo os
RCNEIs, indicam a construção histórica ao
longo dos tempos que não se apresenta da
mesma forma dentro de uma mesma sociedade, no mesmo momento histórico.
Assim, entendendo a criança como sujeito histórico e inserido numa organização
social que faz parte de uma sociedade, é que
se fundamentam os subsídios destes documentos referentes à educação infantil, norteando pontos importantes a fim de garantir
educação com equidade e qualidade dentro
dessa modalidade de ensino, garantindo a
especificidade e diversidade de cada criança
e sua integração ao ensino fundamental.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

50

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

No volume 1 do RCNEI (p.24), indica
que cuidar na esfera da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante
da educação, favorecendo a autonomia, elemento importante no processo de desenvolvimento infantil. O Referencial então postula:
A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver
como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades.
O cuidado é um ato em relação ao outro
e a si próprio que possui uma dimensão
expressiva e implica em procedimentos
específicos (p.24).

Kuhlmann (2003) indaga sobre a caracterização da educação infantil, sobre a indissociabilidade entre o cuidar e o educar na
educação, questionando como atribuir essa
questão a essas instituições de modo que
sejam atendidos todos os elementos necessários para o desenvolvimento da criança pequena, bem como articular os objetivos de
propostas pedagógicas, uma vez que mesmo
sabendo que tais elementos, cuidar e educar,
sejam indispensáveis à formação do sujeito,
esses não podem ser dispensados, da mesma forma, de estarem referidos às diferentes
fases de desenvolvimento da criança:
Assim, a indissociabilidade do cuidar e
educar se torna incontestável, dentro de uma
perspectiva que supere a fragmentação da
formação do sujeito.
Se concebemos a criança pequena
como um ser em pleno desenvolvimento, em
todos os aspectos, que também é um sujeito
histórico, social e de direitos, que todos esses
aspectos sejam assegurados desde a primeira infância considerando suas especificidades
e particularidades a fim de que todos esses
elementos fundamentais sejam respeitados,
independentemente de sua condição econômica e social.

Essa falta de clareza dentro da legislação educacional indica um retrocesso em
relação a tudo aquilo que já foi conquistado. A
LDB 9394/96 é um desses avanços conquistados pela educação infantil, porém, questões
como a incumbência e a responsabilidade do
atendimento, qual a formação e requisitos necessários para se atuar nessa modalidade de
ensino, como associar e articular o cuidar e o
educar dentro de uma perspectiva de ensino
assegurada por lei e por direito, quando nem
mesmo para as diretrizes educacionais fica
claro qual o sentido de cuidar e educar na
educação infantil.
A polêmica só será equacionada quando forem definidos dentro das políticas educacionais qual o papel do Estado em relação a educação infantil, quando alega que é
obrigatório ao acesso ao ensino fundamental,
porém, não estende essa oferta à educação
infantil, contradizendo o que é afirmado quando indicam essa modalidade de ensino como
primeira fase da educação básica.
A discussão acerca da articulação do
cuidar e educar é uma questão ainda em
aberto. No entanto, quem atua em instituições
de educação infantil não pode perder de vista
que não há ato educacional desvinculando ao
ato de cuidar, pois, existe uma relação direta e inicialmente de dependência da criança
pequena em relação ao educador, principalmente nos primeiros meses ou anos de vida,
e que essa relação se expressa fundamentalmente através das interações sociais que
se estabelecem entre criança adulto, e que
inevitavelmente haverá trocas de vivências e
sentimentos de afeição, por isso o papel do
educador na educação infantil não pode ser
descontextualizado.
Nesse sentido ter consciência de sua
importância na formação da criança pequena
é muito importante assumir uma postura crítica e consciente e acima de tudo saber que
quem cuida educa, e quem educa cuida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente a ideia sobre a concepção de infância e criança pequena tem sofrido
diversas transformações decorrentes das transformações sociais, cujas mudanças refletem-se
diretamente no entendimento e tratamento dado a essa fase específica do indivíduo.
Considerados como adultos em miniatura, na época medieval e sujeitos históricos,
sociais e de direitos dos dias atuais, a concepção de infância e de criança tem recebido a
atenção, principalmente por parte da esfera pública que vem ampliando de forma significativa, o atendimento das necessidades e especificidades da criança, no que diz respeito em
considerá-la como sujeitos que precisam de educação e atendimentos concernentes a sua
faixa etária a fim de promover a educação integral das crianças.
Porém, essa importância que o Estado e as políticas públicas vêm dispensando às
crianças pequenas demonstra ambiguidade e falta de clareza, justificadas pelo caráter médico
e assistencial de atendimento cujas origens explicam a educação como compensatória, ou
seja, considerando que esta é responsável pelo suprimento das carências culturais, sociais e
econômicas o que acaba por desconsiderar a criança e sua estrutura familiar.
De qualquer maneira, as políticas de atendimento à criança pequena pouco a pouco
foram se demonstrando importantes à medida que as novas exigências sociais indicavam uma
maior preocupação com a educação das crianças desde as primeiras fases.
Com isso, a concepção de infância ganha um novo direcionamento. O que até pouco
tempo atrás momento, reforçava a ideia como fase anterior à fase adulta e, por isso, a criança
deveria ser educada e moralizada pelo adulto, dá lugar a surge a partir daí um novo entendimento a respeito de como fazer com que a educação seja garantida de forma a atender essa
nova concepção, possibilitando a articulação da função da família e instituições voltadas ao
atendimento de crianças pequenas que surgem com o propósito de inserir a criança ao meio
social.
Essas instituições foram inicialmente pensadas sob uma perspectiva que visava o atendimento das primeiras necessidades da criança como higiene, alimentação e saúde caracterizando-se como médico-higienistas-assistenciais, cujos projetos de atendimento estavam
centrados nas mãos de médicos, advogados, juristas e senhoras da sociedade que se reuniam com propósito de arrecadar fundos através de eventos beneficentes sem contar com a
participação efetiva do Estado.
Mas, dentro desse contexto já surgiam os primeiros indícios da necessidade de articulação entre o atendimento das primeiras necessidades vinculados ao esforço de garantir
subsídios que favorecessem o desenvolvimento cognitivo da criança, considerando suas
particularidades e especificidades.
Com as novas exigências sociais, o contexto de reestruturação familiar e o ingresso da
mulher ao mercado de trabalho, a demanda pelo atendimento em instituições que zelasse pela
guarda da criança pequena e, também, de sua educação, exigiu do Estado uma participação
direta, através de recursos e de regulamentação das diretrizes das políticas a fim de, que,
efetivamente, se faça a garantia de atendimento nas instituições destinadas à primeira infância.
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Também surgem nesse contexto, que é caracterizado pelo processo de industrialização
e urbanização as primeiras questões sobre como garantir o atendimento das necessidades
básicas e articulação do processo educacional que vise o aprendizado em cada fase específica do seu desenvolvimento.
Apesar da ambiguidade e falta de clareza ainda estarem presentes na legislação no que
diz respeito a qual esfera do Estado é responsável pela garantia do oferecimento e da qualidade nas instituições de educação infantil, e também qual a faixa etária a qual se destina cada
uma das modalidades e quem fica responsável pelo cuidado e pela educação das crianças
dentro das modalidades de ensino.
Há de se considerar que muito foi conquistado em defesa da educação infantil e isso
se reafirma apesar da permanência das contradições nas próprias diretrizes dessa legislação, que já concebem a educação infantil e concepção de infância como sujeitos sociais, de
direitos, com suas particularidades e especificidades que devem ser garantidos por lei e por
todos que direta ou indiretamente estão ligados à educação da criança pequena.
Assim, destaca-se a necessidade de pensar na possibilidade da articulação do cuidar
e educar de acordo com as necessidades da criança dentro de cada fase específica e de
promover a reflexão sobre a importância dessa articulação, atendendo de forma íntegra e
integral a todos sem distinção.
Agir sob essa perspectiva, superando a ideia que cuidar e educar depende da situação econômica e social da criança. É trabalhar para que a democratização do ensino e uma
educação de qualidade tornem-se realidades efetivas. Pensar na indissociabilidade do ato de
cuidar e educar reforçam a ideia de que a criança se desenvolve de forma completa e integral
quando respeitados e considerados em cada fase de desenvolvimento.
O ato de cuidar implica significativamente em educar para desenvolver a autonomia do
sujeito, enquanto que educar implica diretamente em oferecer cuidados necessários para que
o sujeito se desenvolva e aprenda. Não dá para pensar nesses conceitos de forma desarticulada, não dá para pensar na formação da criança enquanto sujeito de direitos de forma
simplificada e mecânica.
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A LÍNGUA PORTUGUESA EM FAVOR DA INCLUSÃO E
INTEGRAÇÃO ESCOLAR
RESUMO: Este estudo procurará explicar de forma modesta a intenção de considerar a importância
do ensino da Língua Portuguesa frente a integração de educandos que apresentem necessidades
educacionais especiais no sistema escolar. O objetivo central do estudo está balizado na precisão
do ensino da Língua Portuguesa a alunos portadores de necessidades especiais, em específico,
Investigar novas metodologias; Entender de que maneira a Língua Portuguesa os alcança; Propiciar
metodologias em que se relacione com o tema voltado ao ensino da Língua Portuguesa. Para
tanto, será utilizado base bibliográfica de autores renomados que se debruçaram em análises
pertinentes à Inclusão e à Integração Escolar.

Palavras-chave: Educação; Integração; Inserção.
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INTRODUÇÃO

P

ensar a respeito das metodologias de educação a "alunos com necessidades
educativas diferenciadas” refere ao resgate do conceito de Educação Especial,
embora seja sabido que esse termo vai de encontro ao desagrado dos que se
põem a anverso das altercações do que diz respeito a uma educação inclusiva, isso porque,
ante necessidades diferenciadas e ou especiais, a educação pedagógica de praxe deve estar
preparada para rebater com destaque a importância de se criar formas de ensino-aprendizagem diferenciada nas escolas cuja metodologia usual são constituídas, basicamente, para
alunos em circunstâncias comuns de ensino regular.
Ao nos dispor a estudos da relação entre alunos e educação pedagógica, podemos
partir de dois princípios de apreciação: estática e ativa, ou melhor dizendo, por separação
ou por integração. Em nosso primeiro elemento de análise, os alunos são diferenciados ou
classificados como sendo comuns ou diferenciados, ou seja, deficientes e afins. A educação
pedagógica, todavia, é marcada enquanto comum ou especial, quando procura se observar
a correlação imprescindível que há entre alunos comuns em escolas comuns, e alunos com
necessidades especiais em escolas ou classes diferenciadas.
No segundo, abrange que cada estudante, numa relação concreta com a educação
pedagógica, poderá alcançar uma conjuntura de ensino-aprendizagem corriqueira, porém
específica, nesse parâmetro, uma combinação entre comum e especial ou até mesmo, uma
condição compreensiva, ou seja, inclusiva.
È muito importante salientar que o tratamento na educação pedagógica destinada a
estudantes cujas necessidades especiais imperam, os objetivos finais devem ser privilegiados
como a de quaisquer outros cidadãos, mesmo que tendo em vista as demandadas indispensáveis de aparelhamento apropriado ao bom funcionamento da instrução escolar, isso, para
que esses alunos que são especiais possam aprender e desfrutar dos recursos escolares e
alcance a finalidade proposta dos objetivos pedagógicos.
Por esse entendimento, é importante a defesa de uma abordagem eficaz no que se refere o ensino da Língua Portuguesa, tendo como base, o início da não segregação, para que
seja possibilitado um apropriado entendimento da relação que há entre aluno e educação
pedagógica, que permite o aparelhamento de situações no interior do ensino-aprendizagem
de maneira mais harmônica com as necessidades educativas.
Logo, se torna fundamental a organização de apoio às tarefas de ordem educacional
adicionais, e ou até mesmo suprir o ensino da Língua Portuguesa de praxe com o intuito de
garantir a sua instrução principalmente aos alunos em que apresentem problemas de ordem
cognitiva.
A questão é que, quando a referência sobre necessidades especiais é posta, não é
restrita, e ou formatada para um caso ou outro ou simplesmente reforma administrativa pedagógica, limitada à classe ou entidade especial, mas sim a configuração de uma educação
especial, cujo entremeio vá de encontro à necessidade ali colocada.
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Como é sabida, uma gama importante de alunos portadores de deficiências ou especiais, têm os mesmos direitos e deveres que todos, no campo educacional e pedagógico
isso não é diferente, podem e devem ser acolhido de maneira apropriada e adequado às
suas necessidades, entretanto, essa ação não poderá ser alavancada se não houver o comprometimento e vontade dos profissionais da educação como um todo no sentido de buscar
condições que se harmonize com a realidade dos especiais.
Isso sugere não somente buscar soluções comuns a problemas escolares, mas também,
a disposição contínua em conseguir o fornecimento de assistência e olhares pedagógicos em
que venham auxiliar no preparo dos professores para atendê-las.
Deste modo, o estudo se justifica quanto ao aspecto relevante da consideração na
identificação das diferentes insuficiências pedagógicas a cada caso, pois, em se tratando de
educação especial, o olhar e as providências também devem ter o mesmo caráter especial e,
consequentemente suas resoluções e nortes. Para tanto, se requer uma avaliação criteriosa
vinda dos profissionais da educação, família, estado e sociedade.
Assim sendo, há precisões que necessitam ser lembradas. Dentre tantas, existe o necessário de mediações no sentido de orientar, nortear ou viabilizar o acolhimento indispensável
que coopera com a integração escolar.
Deste modo, as avaliações neste trabalho partem de referências bibliográficas, de estudiosos como Mazzotta; Mantoan; Paulo Freire, dentre outros que se propõem buscar um
acordo pedagógico entre as expectativas que ocorrem com frequência no cotidiano escolar de
crianças especiais, quer estejam em classes comuns quer estejam em ambientes adaptados,
o importante, é que se tenha um olhar característico voltado a essas questões e expectativas
com o propósito humano que o cerne desta pesquisa requer.
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO E A
INSERÇÃO ESCOLAR
Importante salientar antes de qualquer
coisa, que o desenvolvimento de qualquer
criança está intrinsecamente condicionado ao
reconhecimento de sua importância no meio
social em que vive de uma forma geral, isso
prioritariamente sucede do adulto devido sua
responsabilidade na orientação da vida, principalmente nas relações cotidianas e enfrentamentos dos mais diversos, dos quais estará
sujeita (MAZZOTTA, 1986).
No caso da criança que apresenta limitações seja física, mental e porque não colocar, psicológica, os estabelecimentos das
relações se tornam ainda mais delicadas,
pois o adulto, no caso o educador, não pode
executar tarefas para esse determinado aluno
e sim, ser intermediário entre ele e as superações das dificuldades das quais esse aluno
enfrenta (MONTOAN, 1988).
Para tanto, o que se espera com iniciativas desse porte é provocar o entendimento da
importância de uma metodologia diferenciada
embora inclusiva, mesmo o termo inclusão já
sugere que a criança especial é excluída não
somente da escola, mas da sociedade como
um todo.
A expectativa de ações vindas de pesquisas como as acima propostas, é promover
um processo de escolarização além da formal, garantindo o acesso a um lugar digno
na sociedade com seus devidos direitos, reconhecidos por essa mesma sociedade suas
competências e contribuições, independentes das capacidades cognitivas (MONTOAN,
1988).

Deste modo, o que se espera é uma
postura, sobretudo ética dos profissionais
da educação, com os olhos voltados aos
ajuste que prevalece qualquer entendimento
humano de respeito às diferenças individuais, embasadas em princípios e normas que
apresentem consequência absoluta do verdadeiro acordo na execução pedagógica e na
subjetividade da criança típica , ou seja, sua
própria vontade, observando e respeitando-a
para que seja consentido seu vasto avanço
(MANTOAN,1988).
Numa breve demonstração da forma
de condução do governo no que diz respeito
a erradicação de preconceitos, é que se faz
necessário nosso olhar, especificamente no
campo da Inclusão na Educação, e propor
como finalidade desse trabalho, uma contextualização com base nas diretrizes do banco
Mundial, por exemplo, que indica elementos
para a educação básica nos países em desenvolvimento, com o propósito de investigar
de que maneira se aplicam essas diretrizes
e como está o preparo dos profissionais da
educação no que diz respeito à Inclusão em
sala de aula, bem como as responsabilidades
em que estão expostos, cujo fundamento demanda a transformação da escola num ambiente sobretudo humano,
Construir uma sociedade livre, justa e
solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais; promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de
discriminação (CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 3º).
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Por intermédio de ações conjuntas entre instituições de ensino, família e estado, é
fundamental que se realize pesquisas em observância ao aprofundamento das principais
dificuldades da integração do aluno especial
em sala de aula, partindo do resultado desse
estudo, capacitar os profissionais da educação de maneira em que possa empiricamente
identificar as principais necessidades tanto no
trato do aluno especial ao convívio em sala
de aula, quanto aos alunos convencionais no
que se refere ao impacto visual, ou porque
não dizer, social que este novo sistema de
integração promove.
Para tanto, embasado em conteúdos
adquiridos em pesquisas de campo em unidades educacionais que estão envolvidas
diretamente no programa de Integração de
alunos especiais, poderá ser possível visualizar melhor uma metodologia coerente e aplicável sem ferir professores ou alunos, para
que dessa maneira se busque a possibilidade
em estruturar todo o corpo educacional de
forma que harmonize o suporte necessário
para viabilização de uma verdadeira Inclusão
na Educação.

AS DIFICULDADES DO APRENDIZADO
NA LEITURA E ESCRITA
Ao ingressar na escola, a criança já
quer aprender a ler e a escrever. No entanto,
muitas vezes os pais e os professores não
se dão conta de que a leitura e a escrita são
habilidades que exigem da criança a atenção a aspectos da linguagem que ela não
dava importância até este momento em que
começa a aprender a ler. Curiosamente, toda
criança se depara com alguma dificuldade na
aprendizagem da leitura e da escrita (NUNES,
2003).

Os degraus da alfabetização e letramento, do conhecimento, do saber e da educação
devem ser galgados com os olhos voltados
aos seus princípios fundamentais, focando a
universalidade do pensar e agir, proporcionando ao indivíduo a participação ativa no
mundo inteligível.
Desviando esse olhar, a educação estará fadada a uma subserviência deletéria, que
certamente influenciará de maneira negativa
às novas gerações, disseminando escravos
da opinião pública, ou seja, disseminando
gerações de conformistas já que mal sabem
ler e escrever.
Portanto, a educação deve ser protagonista da responsabilidade de gerar o conhecimento necessário para que o indivíduo
não seja comparado a objetos, fabricados em
série, ou transformados em seres que embora "alfabetizados”, não conseguem entender
nem mesmo o que sua própria caneta traça.
O fato é que a educação propicia o exercício de novas formas de pensar e promove
o afastamento do estado de animalidade, da
inércia, da passividade, e por fim da ausência
de autonomia contida no sujeito. Importante
ressaltar é que esse é o maior desafio do professor de Língua Portuguesa: Utilizar a alfabetização e o letramento como veículo próprio
do fortalecimento da ideia de sujeito, sendo
este portador de necessidades especiais ou
não. Segundo Pinheiro (1994):
A direção do processo de leitura é, pois,
da letra ao som e a do processo de escrita é do som para a letra. Para a decodificação impõe- se o domínio de regras de
correspondência grafema-fonema e, para
a codificação, o conhecimento de regras
de correspondência fonema-grafema. As
regras de decodificação para a leitura e
as de codificação para a escrita são diferentes em natureza e número, o que dá
origem a outra diferença básica entre a
leitura e a escrita (PINHEIRO, 1984,p.34).
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Toda essa angústia que ao pensar educação nos remete, provém da compreensão
da pluralidade que é a Língua Portuguesa e
os meios pelos quais devem ser mapeados
para alcançar com primor seu objetivo maior:
Os educandos. O alcance desse objetivo requer o domínio necessário de um conjunto
de ações que corroboram para a formação
do aluno não somente didática mas, principalmente, de caráter.
Essa articulação entre alfabetização e
letramento não é nada mais que um entre
tantos outros elementos importantes para a
transformação do homem na sociedade, logo,
a educação se vista como sendo um projeto
humano, irá naturalmente trilhar um caminho
que certamente favorece o conhecimento,
aprofundando o que já se sabe, e orientando
ao que ainda não se sabe, independente das
limitações sejam elas físicas, cognitivas ou
ambas.
Deste modo, a especificidade desses
conceitos deve ser essencialmente notada, e
é a escola quem tem a obrigação de educar
doutrinando, como um agente, um espelho
da própria sociedade, a escola deve ser um
lugar unificador de suas bifurcações. Se fizer a criança compartilhar da sociedade, a
escola lhe restabelecerá a sociabilidade que
mais tarde será um importante fator de consonância e dependência recíproca para essa
mesma sociedade.
Outro ponto que deve ser chamado à
atenção, é o uso da alfabetização na promoção, estimulação e inserção do adulto portador de necessidades especiais iletrado na
sociedade, e mais ainda, é a formação de
consciência, e é essa consciência que impedirá a coisificação desse indivíduo.

Embora a educação seja um dos domínios que pode ser vista como sendo autônoma, apesar de não independente, regrada,
mesmo que em constante transformação,
anônima e sem sujeito, ainda permeia muitas
singularidades.
As crianças que possuem dificuldades
de aprendizagem na leitura e na escrita aprendem conforme os outros alunos, mas com
lentidão, portanto, todas as crianças aprendem a ler e escrever basicamente da mesma
forma, mas alguns vencem as dificuldades
dessa aprendizagem com maior facilidade do
que outras.
A compreensão a respeito da importância da Língua Portuguesa frente a alfabetização e o letramento deve ser coesa para que
auxilie o aluno a orientar-se em sua vida e
alcance sua diferença na sociedade. Nesse
sentido, o educador deve considerar efetivamente a alfabetização e letramento como o
que alcançará o sujeito rumo ao esclarecimento.
Por esse viés, a transcendência filosófica da alfabetização e do letramento, significa que ambos, é o meio pelo qual se torna
possível o indivíduo alcançar a liberdade e a
autonomia:
A alfabetização, por exemplo, numa área
de miséria, só ganha sentido na dimensão
humana se, com ela, se realiza uma espécie de psicanálise histórico-político social de que vá resultando a extrojeção da
culpa indevida. A isto corresponde a "expulsão" do opressor de "dentro" do oprimido, enquanto sombra invasora. Sombra
que, expulsa pelo Oprimido, precisa de
ser substituída por sua autonomia e sua
responsabilidade (FREIRE, 1996; p.50).
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E ainda segundo esse estudioso;
A leitura da palavra é sempre precedida
da leitura do mundo. E aprender a ler, a
escrever, alfabetizar -se é, antes de mais
nada , aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras , mas numa
relação dinâmica que vincula linguagem
e realidade. Ademais, a aprendizagem da
leitura e a alfabetização são atos de educação e educação é um ato fundamentalmente político (FREIRE,1889,p. 7).

Destarte, a educação como sendo uma
prática voltada ao desenvolvimento da sociedade enquanto uma das ações humanas, é o
que propiciará o humano a realizar sua humanidade de maneira permanente embora em
constante construção, fortalecendo-se não
somente em seu espaço social mas principalmente histórico.
A formação de professores se coloca,
portanto, como necessária para que a efetiva transformação do ensino seja realizada.
Isso implica revisão e atualização dos currículos oferecidos na formação continuada que
cumpram não apenas a formação inicial, mas
que constituam em espaços privilegiados de
investigação didática, orientada para a produção de novos materiais, para a análise e
reflexão sobre a prática docente para a transposição didática dos resultados de pesquisas
realizadas na linguística e na educação em
geral (BRASIL, 1998a, p. 66)
Nessa ótica, nota-se que a alfabetização e o letramento pode ser observado como
a metodologia pedagógica cujo objetivo é de
facilitar o ensino e a aprendizagem graças a
sua capacidade em enriquecer a dinâmica,
no trato das relações sociais na escola, o que
certamente possibilita o fortalecimento da relação entre professor e aluno.

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Quanto às instituições de ensino, estas
devem ser observadas em seus sistemas,
dessa maneira, é importante destacar que um
compatibilizado de indicações de programas
lógicos é preciso é necessário, isso porque
se devem observar minuciosamente as ações
educacionais tanto em circunstâncias comuns
quanto distintivas. Segundo Paulo Freire, “A
leitura do mundo precede a leitura da palavra.”
Desta maneira, subentende-se minimamente que os equipamentos de ensino precisam determinar diretrizes para um aparelhamento que envolva não somente a autonomia
financeira, mas, sobretudo administrativa e
didática para que se inclua o acolhimento de
alunos portadores de ausência de normalidade física nos serviços comuns e ser imprescindível com soluções características, dentre
tantas, podemos destacar as seguintes:
•
Nortear as instituições de ensino
no que se refere às metodologias didáticas
aplicadas.
•
Patrocinar a integração dos educandos portadores de deficiência nas salas
de aulas comuns.
Esse item nos faz entender que é na
convivência com outros sujeitos especiais ou
não que supre as necessidades que o sujeito no decorrer de sua vida apresenta. Deste
modo, é importante examinar o juízo crítico
que tem sido empregado na distinção das
misérias especiais, das comuns e vice-versa,
nesse caso em particular, no que se refere à
situação escolar, ou seja, reconhecer a validade dos benefícios e contribuições da educação especial como solução que apoiam e
suplementam a educação escolar regular.
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Nesse sentido, é bom lembrar que todos envolvidos com a educação devem ter
em mente o entendimento de que a inclusão
de qualquer ser humano portador de deficiência ou não desde a infância na sociedade,
são dependentes na totalidade de suas vidas,
de condições adequadas sociais, econômicas, culturais, familiar, escolar dentre outras,
sob essa olhar, trata-se de uma tarefa de todo
o cidadão. Logo, como textualiza Paulo Freire;
O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da realidade se não for ajudado
a tomar consciência da realidade e da
sua própria capacidade para a transformar. [...] Ninguém luta contra forças que
não entende, cuja importância não meça,
cujas formas e contornos não discrina;
[...] Isto é verdade, se refere às forças da
natureza [...] isto também é assim nas
forças sociais [...]. A realidade não pode
ser modificada senão quando o homem
descobre que é modificável e que ele o
pode fazer ( FREIRE, 1988,p.45).

Sob essa ótica, ao professor não cabe
o papel de simplesmente um executivo que
cumpre seu currículo de programas predeterminados, mas um profissional que traga consigo o bom senso de buscar condições de
investigar e criar atividades com conteúdos
condizentes e adequados para incremento
das aptidões principais dos alunos, levando
sempre em consideração suas limitações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa para
compreender a necessidade investigativa da
necessidade e desafios do ensino da Língua
Portuguesa em favor da inclusão e integração escolar aos alunos com necessidades
especiais.
A pesquisa bibliográfica especificará
apenas literaturas relacionadas ao tema de
estudo que tem por finalidade explorar áreas
de conhecimento, onde a as práticas pedagógicas relacionadas à Língua Portuguesa
tenham sido discutidas suficientemente, com
a preocupação de favorecer o ensino aprendizagem.
Como lembra (LAKATOS; MARCONI,
2005). “A pesquisa bibliográfica não é apenas repetição do que foi dito ou escrito sobre
o assunto, mas o exame do tema com outra abordagem ou direcionamento.” Portanto,
para a realização deste estudo, serão utilizados, recursos bibliográficos e da internet,
sobre as obras de Mantoan (1988); Mazzotta
(1986); Freire (1987); Pinheiro (1994); dentre
outras, estudiosos dos quais, abordam as temáticas relacionadas aos assuntos discutidos
no presente trabalho dos quais certamente
contribuirão para um melhor entendimento da
temática exposta neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os degraus do conhecimento, do saber e da educação devem ser galgados com os
olhos voltados aos seus princípios fundamentais, focando a universalidade do pensar e agir,
proporcionando ao indivíduo a participação ativa no mundo inteligível.
Desviando esse olhar, a educação estará fadada a uma submissão nociva, que certamente influenciará de maneira negativa a novas gerações, disseminando escravos de opinião,
ou seja, espalhará gerações de conformistas, sendo portadores de necessidades especiais
ou não.
Portanto, a educação inclusiva deve ter como objetivo fundamental, ser protagonista da
responsabilidade de gerar o conhecimento necessário para que o indivíduo especial não seja
comparado a objetos, fabricados em série, ou transformados em seres que embora "alfabetizados”, não conseguem entender nem mesmo o que sua própria caneta traça.
O fato é que o ensino da Língua Portuguesa propicia ao aluno especial, o exercício de
novas formas de pensar, e promover o afastamento do estado de diferença, da passividade,
e por fim, da ausência de autonomia contida nesse sujeito.
Importante ressaltar é que esse é o maior desafio do educador, utilizar a educação
como ferramenta própria ao fortalecimento da ideia de sujeito.
Outra medida fundamental é uma estrutura voltada para a composição de um combinado
de medidas que venham garantir toda atividade pedagógica de maneira lógica que combine
fatores externos e internos.
Quando abordamos sobre a inclusão escolar e sua plenitude, logo nos lembramos
sobre a educação e sua extrema importância. Outro fator preponderante posto no presente
estudo, diz respeito ao ensino da Língua Portuguesa numa analogia pedagógica importante aos alunos portadores de necessidades especiais, tendo em vista que a alfabetização e
letramento, se mostra claramente como uma ferramenta apropriada para o incremento dos
métodos pedagógicos vigentes.
Isso pode ser claramente observado ao considerar que o desenvolvimento humano está
pautado em observações, que aguçam os sentidos, proporcionando um melhor desempenho
no desenvolvimento do educando, o qual será posto de modo fundamental, característica esta,
que acompanhará o sujeito por toda sua existência.
Essa investigação indica que inserir atividades de Língua Portuguesa de maneira em
que propicie melhor absorção nas práticas escolares aos alunos portadores de deficiência ou
não, propiciará uma diferenciada absorção do ensino das mais distintas matérias. Entretanto,
é importante que haja o entendimento do educador e das instituições no sentido de perceber
o real valor de tais conceitos enquanto elemento importante na formação integral do sujeito.
Em qualquer que seja a conjuntura, o que fica demonstrado, é a precisão de que sejam
elaboradas novas técnicas e metodologias como alvo de alternativas que venham apoiar em
favor de todos os alunos, isso significa que é imprescindível uma modernização e incremento
de dinâmicas educativas compatibilizadas com esse desafio.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: As escolas nem sempre dedicam a devida atenção aos impactos que a afetividade
ocasiona na formação docente, ambiente educacional e desenvolvimento psicossocial dos
educandos. É necessário que pais, educadores e demais entidades envolvidas no âmbito
educacional, estabeleçam uma parceria, tendo por finalidade a construção de uma nova percepção
acerca de outros fatores envolvidos no desenvolvimento educacional. Devido a afetividade
ser algo basicamente estruturado em estados emocionais, considera-se que não se trata de
um assunto que possua consenso absoluto no âmbito científico, levando em consideração a
constante mutabilidade do comportamento humano. Partindo desses pressupostos, optou-se pelo
desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de compreender a influência da
afetividade no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que todos os seres humanos
necessitam da afetividade em todos os âmbitos da vida, inclusive no espaço escolar, pois a
relação estabelecida com os educadores exige tal interação, fato que viabiliza o aperfeiçoamento
dos educandos.

Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Emocional; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

pesar do espaço escolar ser considerado, ao menos teoricamente, um local que
abriga educandos de diversas faixas-etárias, tendo por objetivo conduzi-los pelos
processos que fundamentam a aquisição e desenvolvimento do conhecimento,
também é um local sujeito a manifestação de violência, a qual pode ser interna, quando alguns
educandos apresentam posturas comportamentais negativas provenientes de fatores externos
que influenciam seu comportamento.
As manifestações externas relacionam-se a fatores que ocorrem fora das instituições,
porém exercem algum tipo de impacto sobre as mesmas, e consequentemente sobre os
educandos, colaboradores e demais profissionais, tendo em vista que as escolas são instituições que influenciam e são diretamente influenciadas pelo entorno social em que estiverem
inseridas.
Para formulação dessas afirmações não é necessário recorrer a pesquisa de nenhum
autor, pois trata-se de um panorama cotidiano de muitas escolas brasileiras, fato que pode
ser confirmado por meio de notícias veiculadas em jornais e revistas, além da internet, redes
sociais e aplicativos de comunicação.
O interesse em abordar esses aspectos volta-se para necessidade de despertar reflexões acerca de influências sobre a criação de vínculos afetivos na escola, pois mesmo que de
modo negativo, manifestações de revolta, rancor, estresse, tristeza e outras, estão relacionadas
a afetividade, porém, na forma violenta e na materialização de sentimentos negativos.
Compreende-se que a afetividade pode ser definida em diversos contextos, dentre eles,
o filosófico, o psicológico e o pedagógico. No entanto, na presente abordagem a afetividade
é discutida sob a perspectiva pedagógica, onde é levado em consideração a relação educativa que se estabelece entre professor e aluno em sala de aula, bem como, a importância da
mesma no processo ensino-aprendizagem.
Desse modo, explica-se que o objetivo da presente pesquisa é apresentar uma análise
acerca da necessidade de discutir influência da afetividade no desenvolvimento educacional,
tendo em vista que os profissionais da educação lidam diariamente com pessoas, e saber
identificar, trabalhar e lidar com os aspectos afetivos é de extrema importância para o desenvolvimento educacional e psicocognitivo.
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A INFLUÊNCIA DO AFETO NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Antes de abordar o assunto proposto,
verifica-se a necessidade de explicar que a
afetividade aqui tratada remete à ideia de
compreensão, amizade, respeito, e acima de
tudo, humildade, pois a ausência desses elementos pode ocasionar sérias consequências
para os educandos, principalmente no que se
refere a questões preconceituosos, morais ou
discriminatórios, acarretando a banalização
do ensino e o comprometimento da aprendizagem.
Os seres humanos têm necessidade
de serem ouvidos, valorizados, acolhidos entre vários aspectos que remetem a questões
emocionais, no sentido de contribuir para o
desenvolvimento de uma boa percepção dos
mesmos. Desse modo, verifica-se então que
a afetividade está intimamente relacionada à
fundamentação e manutenção da autoestima.
Assim, tem-se a importância das relações interpessoais para o convívio social, bem como
para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos.
De acordo com La Taille, Oliveira e Dantas (2019), a afetividade apresenta grande relevância para o desenvolvimento intelectual do
ser humano, sendo capaz inclusive de reduzir
ou acelerar o processo do desenvolvimento
cognitivo. Além disso, os autores afirmam que
o desenvolvimento intelectual apresenta dois
pontos fundamentais: o aspecto cognitivo e
o aspecto afetivo, desenvolvendo-se paralelamente. Complementando a discussão, Leite
(2010, p. 24) explica que:

O afeto apresenta várias dimensões, incluindo os sentimentos subjetivos (amor,
raiva, depressão) e aspectos expressivos
(sorrisos, gritos, lágrimas). Na visão de
Piaget, o afeto se desenvolve no mesmo
sentido que a cognição ou inteligência. É
a responsável pela ativação do intelecto
(LEITE, 2010, p. 24).

O contexto da afetividade engloba sentimentos, emoções, anseios e frustrações, o
que atribui ao afeto características diversas,
as quais são expressadas fisicamente pelo
ser humano. De acordo com Seber (1997)
o desenvolvimento afetivo do indivíduo assemelha-se ao desenvolvimento cognitivo, o
que representa sua influência para o aprimoramento intelectual do educando. É por meio
da contínua construção do conhecimento e
consequente aprimoramento de capacidades
cognitivas e afetivas que a criança se tornará
capaz de externalizar seus sentimentos,
Se um professor assume ministrar aulas
para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas
dificuldades. Se ao invés disso, ele crê
no desempenho da classe, ele conseguirá
uma mudança, porque o cérebro humano
é muito sensível a essa expectativa sobre
o desempenho (ANTUNES, 2001 apud.
SILVA, 2008, p.15).

Ao longo do desenvolvimento
infantil pressupõe-se que a criança manterá
contato regular com diversos indivíduos, dentre os quais têm-se os colegas de classe, os
professores, a escola e a própria família. Contudo, o principal elemento dessas interações
é a afetividade, o que acaba tornando um
componente facilitador para aprendizagem de
cada criança.
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Segundo a percepção de Tardif (2010),
os conhecimentos disponibilizados pelos
professores são características plurais e heterogêneas, configurando-se como saberes
provenientes da experiência profissional aliada às especificidades pessoais destes profissionais. De acordo com a percepção do
autor, existe distinção entre os conhecimentos adquiridos por meio da prática docente e
os conhecimentos provenientes da formação
científica do educador, tendo em vista que os
conhecimentos profissionais podem ser compreendidos como um conjunto adquirido por
intermédio de instituições de ensino.
Constata-se também, a existência de
conhecimentos disciplinares adquiridos por
intermédio do contato com outras áreas do
conhecimento, como por exemplo: História e
Sociologia, as quais representam a composição curricular dos programas escolares. Dessa forma, os educadores são impulsionados
a aplicar conhecimentos e experiências,
[...] atualizados, adquiridos e necessários
no âmbito da prática da profissão docente e que não provêm das instituições de
formação nem dos currículos. [...] São
saberes práticos (e não da prática: eles
não se superpõem à prática para melhor
conhecê-la, mas se integram a ela e dela
são partes constituintes enquanto prática
docente) e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam
sua profissão e sua prática cotidiana em
todas as suas dimensões (TARDIF, 2010,
p.48-49).

A prática docente requer mais dinâmica afetiva do professor com seu aluno. Mais
desejo e prazer em ensinar como resposta à
necessidade de mover-se sempre em busca
de alternativas às dificuldades da aprendizagem discente (CUNHA, 2017).

Nesse sentido, percebe-se que a autonomia dos educadores será definida somente
a partir do instante em que adquirirem autonomia intelectual, a qual só pode ser alcançada através do desenvolvimento de pesquisas
voltadas para a produção de conhecimento.
Nessa perspectiva, a modernização das
práticas pedagógicas dos educadores deve
se tornar uma prática permanente, obtida através do desenvolvimento de estudos, direcionando um processo de formação continuada.
Tardif (2010) ressalta que os conhecimentos
pertinentes à docência, não se restringem
apenas, à troca de conhecimentos, pois as
diretrizes que fundamentam à docência assumem a representatividade existencial, social
para o aprimoramento da profissão.

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
PARA APRENDIZAGEM
A prática docente possibilita aos educadores, analisar a relevância da afetividade
existente entre adultos e crianças, dependendo das relações estabelecidas entre ambos,
ajudando na construção de sua maturidade.
Nesse contexto:
[...] o que vai dar qualidade ou modificar
a qualidade do aprendizado será o afeto.
São as nossas emoções que nos ajudam
a interpretar os processos químicos, elétricos, biológicos e sociais que experienciamos, e a vivência das experiências
que amamos é que determinará a nossa
qualidade de vida. Por esta razão, todos
estão aptos a aprender quando amarem,
quando desejarem, quando forem felizes
(CUNHA, 2017, p.67).

Ainda discorrendo sobre o tema, Almeida (2016) esclarece que a partir de uma
contextualização educacional, a afetividade
abrange um setor de grande relevância para
o desenvolvimento cognitivo,

30 - setembro/2021 - Educar FCE

70

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

[...] mecanismos mentais presentes na
percepção, no pensamento, na atenção,
na memória, de cada indivíduo; a serem
utilizados sempre que necessário para
dar respostas apropriadas aos acontecimentos a que sejam submetidos. (ALMEIDA, 2016, p.3).

Como se sabe, além da própria casa e
o convívio familiar, as crianças passam maior
parte do tempo em instituições de ensino, o
que contribui para que sejam construídas outras possibilidades de laços afetivos, as quais
passam a se estender a educadores e demais
profissionais envolvidos na escola.
Ao ingressar na escola o educando
necessita de atenção do educador, com a finalidade de conduzi-lo da melhor forma ao
conhecimento. No entanto esse processo não
pode ser desenvolvido apenas de modo mecânico, pois tem-se a necessidade da participação da afetividade, pois assim o educando perceberá que é aceito no ambiente,
despertando consequentemente a satisfação
e o interesse em aprender.
De acordo com Gerônimo, Brizacco e
Pereira (2008, p.88), a “cognição” é amplamente utilizada para definir processos mentais
superiores, as quais são representadas pelos
[...] pensamento, recordação, representação e
imagem mental, percepção e atenção, raciocínio e tomada de decisão”.
É importante explicar que os vínculos
afetivos estabelecidos pela criança não se
limitam somente a fatores externos. É importante compreender que a qualidade dos primeiros vínculos afetivos estabelecidos entre
a criança e seus pais influenciará a mesma
ao longo de sua vida, sob uma perspectiva
psicológica e orgânica.

De acordo com um artigo publicado por
Echeverria (2015) relata que o bebê humano
apresenta maior dependência em comparação a outros seres vivos. De acordo com a
autora, pesquisas relatam que o desenvolvimento infantil ultrapassa os tradicionais limites
relacionados aos cuidados básicos da saúde
e a nutrição como grande parte da sociedade
imagina.
Ainda segundo Echeverria (2015), o indivíduo que não recebe atenção e afeto desde muito cedo possivelmente poderá manifestar problemas sociais ou comportamentais
quando se tornar adulto. Segundo a referida
autora, a criança estabelece o seu primeiro
vínculo afetivo ainda durante a gravidez, a partir das influências fisiológicas do organismo
materno. Após o nascimento, esse vínculo
também tende a ser influenciado por estímulos sensoriais (olfato, audição, toque, etc.).
Nesse sentido, tem-se a necessidade
de que os educadores compreendam que todas as manifestações e atitudes vivenciadas
pelo educando na escola servirão como um
estímulo positivo ou negativo, dependendo
do modo como é transmitido e, consequentemente interpretado pela criança, contribuindo para que a mesma queira permanecer ou
afastar-se do ambiente escolar.
Masiero (2009) relata que manifestações emocionais caracterizadas como raiva,
tristeza, decepção, entre outros relacionados
a atividades infantis, podem ser consideradas
comuns dentro dos padrões de normalidade,
levando em consideração que são manifestações afetivas transitórias. Porém, dependendo
da intensidade, durabilidade e manifestações
de outros sintomas, é importante analisar detalhadamente o comportamento da criança,
pois pode tratar-se de alguma disfunção afetiva.
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De acordo com Dalgalarrondo (2008),
a criança que apresenta irritabilidade possui
um sintoma inespecífico, pois trata-se de uma
manifestação comum a todo ser humano. Para
o autor essa manifestação passa a ser considerada uma patologia a partir do momento que
qualquer estímulo exterior é percebido e sentido pela criança como algo perturbador, despertando atitudes posteriormente agressivas.

Muitos educadores se deparam diariamente com diversos problemas de aprendizagem em sala de aula, basicamente, decorrentes, tanto da organização das famílias quanto
das próprias instituições de ensino. Contudo
ainda predomina a ideia de que tais problemas se limitam ao caráter físico, fazendo com
que pais e educadores ignorem por completo
a interferência da afetividade nesse processo.

Qualquer estímulo é sentido como perturbador, e o indivíduo reage prontamente de
forma disfórica. Qualquer ruído (de crianças,
da televisão, de carros, etc.), a presença de
muitas pessoas no local, qualquer crítica à
pessoa doente, enfim, tudo é vivenciado com
muita irritação.

De acordo com Acampora (2018), os
processos envolvidos na aprendizagem encontram-se intrinsecamente ligados à afetividade. Diante das explicações anteriores é
necessário observar também, a influência do
educador em meio ao desenvolvimento afetivo da criança.

A PARTICIPAÇÃO DO EDUCADOR NO
DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL

Acampora (2018) explica que o reforço positivo é o meio mais indicado para estimular o desenvolvimento da aprendizagem.
Contudo, fundamentada em explicações Skinner (2003), Acampora (2018) afirma que punições conduzem a criança à uma vertente
oposta, pois impregna a memória do indivíduo de frustrações, tristezas, vergonha, dentre
outras sensações que remetem a sentimentos
negativos e, consequentemente à afetividade
negativa. Tal circunstância prejudicaria a predisposição do educando em aprender.

Mudanças comportamentais ou de humor, que não apresentam estímulos desencadeadores relacionados a algum tipo de estresse, são extremamente relevantes para o
diagnóstico precoce de transtornos afetivos,
interferindo negativamente no desenvolvimento cognitivo e nos relacionamentos interpessoais, principalmente no lar da criança.
Crianças com dificuldades na aprendizagem também tendem a demonstrar problemas relacionados com a família, sociedade,
escola, etc. Nesses casos, os próprios alunos
demonstram dificuldades de comunicação,
incapacidade para resolverem problemas,
possuem uma percepção negativa deles mesmos, baixa autoestima elevada,
As súbitas mudanças de comportamento
na criança e no adolescente, não justificadas por fatores de estresse, são de
extrema importância para o diagnóstico
dos problemas afetivos e dos transtornos de conduta. Crianças, antes adequadas e adaptadas socialmente, passam a
apresentar condutas irritáveis, destrutivas
e agressivas, com a violação de regras
sociais anteriormente aceitas (COMIN,
2010, p.3).

Quando o educar se dá de forma deficiente, em um encaminhamento impróprio,
surgem as carências afetivas, as inseguranças, o medo do desconhecido e do abandono
que permeiam os fortes indícios de problemas afetivos e que acabam refletindo em sala
de aula.
As crianças, quando iniciam comportamentos diferentes do esperado, agem para
chamar atenção pelos seus atos. A própria
educação que se dá entre professores e alunos, quando não aborda a emoção na sala de
aula, através da afetividade, traz prejuízos não
só para o professor, mas também ao aluno
(COMIN, 2010).
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Segundo o autor (2010) muitos educadores ainda não sabem lidar com problemas
de natureza afetiva em sala de aula, e passam
a considerá-los como atos de falta de atenção
ou indisciplina. A partir da constatação de tal
comportamento tem início são desenvolvidas
ações destinadas à eliminação dos comportamentos considerados inadequados, tendo por
objetivo combater o fracasso escolar. Contudo:
Ao relacionar o fracasso escolar com
problemas afetivos, a sua origem é detectada, pelo professor, na vida familiar
da criança. Propiciando esses problemas
afetivos, são destacados, por um lado, os
maus-tratos em relação à criança, a rejeição e o desamparo por parte dos pais e
o desentendimento entre os pais; e, por
outro lado, como decorrência dessa vida
familiar precária, ressaltam a carência
emocional, o medo, a agressividade, a
autoimagem negativa e a falta de motivação (COMIN, 2010, p. 6).

Nesse contexto, compreende-se que
os problemas de origem emocional ou social
possuem grande relevância em meio a diversas dificuldades de aprendizagem ou no âmbito do rendimento escolar, os quais podem
ser identificados por meio de:
[...] deficiências na motivação, na concentração ou no planejamento da conduta;
má relação com o professor ou com os
colegas; protesto contra os pais por meio
de sua conduta escolar; baixo sentimento
de autoestima; baixo sentimento de auto
eficácia; ansiedade excessiva, etc. (COLL
et al. 2007, apud CUNHA, 2010, p. 6).

Além desses fatores, as dificuldades de
aprendizagem no espaço escolar podem ser
classificadas de acordo com o âmbito individual de incidência, ou seja, dificuldades específicas, gerais, dificuldades de aprendizagem
e dificuldades de rendimento. No entanto tais
dificuldades geralmente estão fundamentadas
em questões emocionais, e consequentemente afetivas, como é o caso de conflitos com
os educadores, percepção negativa dos colegas, ansiedade, problemas de autoestima,
rejeição em casa, dentre outros.

De modo geral, ao utilizar esses exemplos para discorrer sobre a relevância da
afetividade em relação a aquisição de conhecimento, tem-se a intenção de despertar
a atenção para questões comportamentais,
pois uma criança que tende a manifestar um
comportamento contrário ao que comumente
aceito pela maioria da sociedade, provavelmente passou por alguma situação anterior
que provocou tal atitude.
De acordo com Acampora (2018), o
indivíduo que tem a vida marcada pela violência, abusos ou agressões, provavelmente
desenvolverá estratégias psicológicas com a
finalidade de lidar com conflitos anteriormente
internalizados.
É extremamente importante que os educadores comprometidos com o pleno desenvolvimento dos educandos dediquem-se em
desenvolver metodologias capazes de proporcionar o prazer na criança, e isso pode ser
alcançado com auxílio de estímulo do afeto-positivo. Para tanto, é possível recorrer a
atividades como brincadeiras e recreações,
tendo em vista que as crianças são seres naturalmente lúdicos.
Sobre essa perspectiva, Acampora
(2018) explica que ao deparar-se com alguma tarefa divertida o indivíduo sente-se motivado, estimulando o mesmo a busca por novos desafios constantemente. Contudo, se o
estímulo apresentado para criança remeter à
dificuldade, perigo, ou a chatice, o educando
estará sendo conduzido ao desinteresse, resultando numa possível desistência.
Nessa perspectiva, cabe aos pais e
educadores dedicarem-se a observar as preferências das crianças, com a finalidade de
encontrar o modo mais adequado para incentivar o desenvolvimento da aprendizagem de
forma criativa e saudável. Complementando
essa informação, Acampora (2018) afirma:
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[...] é necessário evitar que a criança seja
exposta a excesso de cobranças; estímulos manifestados de modo agressivo; impaciência diante do tempo de sua resposta; punições periódicas; apresentação de
algo novo sem a preocupação de que possa causar-lhe irritação ou desmotivação;
associação dos momentos de aprendizado a sentimentos negativos; desvalorização de sua capacidade de aprendizagem
diante de estímulos desafiadores, dentre
outros (ACAMPORA, 2018)

Nesse sentido, explica-se que a criança que é corretamente estimulada por meio
da criatividade, diversão e afeto positivo, terá
maior probabilidade de enfrentar desafios sob
uma perspectiva mais positiva, assim como,
funcionalidade e praticidade ao deparar-se
com algum problema, pois os fundamentos
de uma aprendizagem positiva estimulam o
desenvolvimento de uma autoconfiança sólida, o autoconhecimento positivo, e consequentemente a necessidade de desenvolver
novas habilidades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O interesse em desenvolver um estudo
acerca da influência da afetividade no processo de aprendizagem, bem como aprofundar
conhecimentos científicos acerca do referido
assunto, conduziu a pesquisa à elaboração
de uma revisão bibliográfica, na qual foram
analisadas as publicações de teóricos e pesquisadores que se dedicam à análise da influência das emoções no desenvolvimento comportamental humano, principalmente no que
se refere a contextualização dessa influência
no processo de aprendizagem.
Para tanto, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, por
meio da qual foram analisados os estudo
de autores.Dentre os autores pesquisados,
é possível destacar os estudos de Carrara
(2015) e a pesquisa acerca da percepção
da comunidade escolar em relação às dificuldades de aprendizagem, Coll (1994) e o
estudo 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 desenvolvimento 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.
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Comin (2010), Almeida (2016), Cunha
(2017), Acampora (2018), a qual discute o
papel da afetividade e das emoções no processo de aprendizagem, no sentido de evidenciar as contribuições e as influências das
emoções no desenvolvimento infantil, a partir
de abordagens que relacionam educação,
emoção, sentimento, estímulos cognitivos e
relações interpessoais.
Por seu turno, tem-se Dalgalarrondo
(2008) e suas discussões acerca da Psicopatologia e semiologia de transtornos mentais, tendo em vista a existência de muitos
profissionais da educação que não conseguem identificar sinais relacionados a problemas emocionais dos educandos. Echeverria
(2015) contribui para o desenvolvimento da
pesquisa, discorrendo sobre a influência do
vínculo afetivo estabelecido entre os pais e os
recém nascidos, ponderando a necessidade
de que esse relacionamento é imprescindível
para o desenvolvimento emocional, psicológico e cognitivo dos seres humanos.
A realização do presente estudo iniciou
com a delimitação da problemática que norteou a pesquisa, seguido da estipulação do
objetivo geral e objetivos específicos, assim
como, da metodologia mais adequada para o
desenvolvimento. Posteriormente, foram estipuladas necessidades consideradas relevantes com a intenção de justificar o desenvolvimento de uma pesquisa acerca do referido
assunto.

O levantamento bibliográfico ocorreu
em sites responsáveis pela indexação de publicações científicas como Portal de Periódicos CAPES/MEC, Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific
Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Digital da USP, onde foram empregados
os respectivos descritores para efetivação
das buscas: desenvolvimento emocional,
desenvolvimento cognitivo, afetividade, emoções, espaço escolar, relações interpessoais,
aprendizagem e afetividade.
Após a seleção das fontes bibliográficas foi realizada a classificação das mesmas
em relação às abordagens. Para tanto, foram
realizadas leituras prévias dos respectivos resumos de cada obra, seguido do desenvolvimento de fichamentos e resumos, por meio
dos quais procurou-se destacar os principais
aspectos relacionados à opinião de cada autor em questão.
O levantamento bibliográfico realizado
possibilitou a constatação da existência de
poucas publicações relacionadas a influência
das emoções no desenvolvimento educacional. Na verdade, tem-se uma grande variedade
de livros, artigos, revistas, dentre outros, que
se dedicam ao estudo e análises de problemas cognitivos, físicos e sociais, bem como,
discorrem sobre a capacitação profissional,
problemas nos espaços educacionais ou sobre a necessidade de alterações nas legislações educacionais vigentes, evidenciando
a falta de interesse em abordar um assunto
que interliga intrinsecamente, aspectos emocionais, psicológicos e cognitivos, os quais
são fundamentais para o desenvolvimento
humano.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

75

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de compreender a relevância da afetividade enquanto elemento facilitador
do desenvolvimento educacional em sua totalidade, representa o elemento que fundamenta
o interesse em abordar o tema proposto por meio da presente pesquisa.
Compreende-se que a busca por respostas relacionadas a intercooperação entre educação e afetividade exige maior fundamentação teórica. No entanto, considera-se que o desenvolvimento de uma pesquisa servirá como subsídio para o desenvolvimento de posteriores
estudos acerca de um assunto tão relevante.
Apesar de não se considerar que todos os problemas relacionados à aprendizagem
sejam responsabilidade exclusiva dos educadores ou da escola, acredita-se também que a
falta de capacitação técnica, práticas pedagógicas inadequadas, insuficiência de materiais
didáticos e instalações impróprias, exercem grande influência no desenvolvimento dos educandos.
De acordo com as pesquisas bibliográficas realizadas foi possível compreender que
existe uma necessidade em relacionar os processos emocionais do educador e suas experiências às atividades profissionais que desempenha nas instituições de ensino. Para tanto,
faz-se necessário que o professor desenvolva, primeiramente, ações de autoconhecimento,
com o objetivo de identificar suas próprias emoções.
Contudo, para que o professor reconheça de fato as necessidades e anseios de seus
educandos é necessário que não ignore os aspectos afetivos que permeiam cada situação.
Ao incluir aspectos relacionados à afetividade em suas práticas pedagógicas, o professor faz
com que o aluno se sinta acolhido e respeitado, facilitando o processo de aprendizagem, além
de auxiliá-lo na superação de dificuldades.
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VIDAS NEGRAS IMPORTAM
RESUMO: A morte de negros nos levanta a questão do genocídio dos negros no Brasil. Esse
processo está presente há mais de quatro séculos em que impera no tratamento que é dado para
homens e mulheres negros no Brasil. A violência sobre os homens negros, principalmente os
jovens que se manifesta e que tem cor nas relações históricas estabelecidas com as instituições
em que se foi percebendo pela pesquisa de cunho bibliográfico que temos em nosso país
o racismo estrutural. É possível a desnaturalização e a desconstrução do preconceito e do
racismo que impera descaradamente em nossa sociedade brasileira. A população negra tem
sido historicamente alvo de racismo e de mecanismos de exclusão social. Não é novidade a
segregação, marginalização, escravização que ocorreu durante séculos no Brasil com o povo
negro. As desigualdades sociais que ainda estão presentes em nossa sociedade precisam ser
descontruídas para que negros e negras possam se libertar dos grilhões que os oprimiam e que
insistem em continuar, libertar é preciso, ousar é necessário e vai além da senzala e das mazelas
da opressão que insistem em continuar existindo no século XXI.

Palavras-chave: Genocídio; Preconceito; Racismo; Negros; Negras.
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INTRODUÇÃO

H

á um clamor de justiça que está se levando em todas as partes do Brasil para
que a luta do povo negro, parte constituinte de nossa população brasileira tenha
espaço e que a matança pare, cesse. Vidas negras importam é o grito que se
ouve e que não há trégua, não há descanso para uma polícia que mata e depois vê quem
foi abatido.
É preciso romper com essa que vem do período colonial, herança escravagista que
aprisiona o corpo negro e que coloca esse corpo na vala e que sentencia esse corpo ao tráfico de drogas. Urge um modelo de segurança que não persiga pretos, pobres e periféricos,
negros e negras querem ocupar universidade, tem que haver uma economia que garanta a
sobrevivência dos negros com cidadania plena que querem existir e não apenas coexistir.
Daí o povo sair pelas ruas para protestar, para reclamar o seu lugar e gritar que vidas
negras importam. Não é possível em pleno século XXI negros serem mortos por conta da cor
da pele, esse levante de homens e mulheres negros estão em busca do resgate da humanidade que é roubada por conta da cor da pele e da ancestralidade.
Negros e negras se orgulham da cor de sua pele, orgulho de serem negros, orgulho da
história de um povo que foi escrita com sangue e que continua chamando homens e mulheres
para que ocupem todos os lugares.
É urgente a necessidade de colocar o corpo negro em evidência e não só nas estampas
das manchetes policiais dos grandes jornais ou das matérias de genocídio é sobre isso que
a luta avança e a marcha segue pelo bem-viver, pela dignidade humana e pela emancipação
de um povo esquecido até que todos sejam livres de verdade.
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RESISTÊNCIA FRENTE AO GENOCÍDIO
A luta e a resistência sempre mascara o
povo negro que é espoliado, explorado, marginalizado, violentado chegando à morte de
milhares de negros e negras que lutam por
igualdade que a cada morte a ferida se abra,
a alma ferida sangra na morte de irmãos e
irmãs por serem negros.
Existe um genocídio na periferia que
atinge a juventude negra e há um levante que
enfrenta e quer virar esse quadro de violência
contra os negros no Brasil. Esse ranço vem
desde o período colonial que não reconhece
a humanidade e autêntica raça negra e isso
perdura na atualidade.
Fanon (2008) descreve esse tipo de
pensamento que chega até nossos dias da
seguinte forma:
“Um preto!” Era um estímulo externo, me
cutucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. “Olhe, um preto!” É verdade, eu me divertia. “Olhe, um preto!”
O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu
me divertia abertamente. “Mamãe, olhe o
preto, estou com medo!” Medo! Medo! E
começaram a me temer. Quis gargalhar
até sufocar, mas isso tornou-se impossível. Eu não aguentava mais, já sabia que
existiam lendas, histórias, a história e, sobretudo, a historicidade que Jaspers havia
me ensinado. Então o esquema corporal,
atacado em vários pontos, desmoronou,
cedendo lugar a um esquema epidérmico
racial. No movimento, não se tratava mais
de um conhecimento de meu corpo na
terceira pessoa, mas em tripla pessoa. Ia
ao encontro do outro [...] e o outro, evanescente, hostil mas não opaco, transparente, ausente, desaparecia. A náusea [...]
(FANON, 2008, p. 105).

O povo negro reverencia sua história e
valoriza a luta ao mesmo tempo que se denuncia o racismo, uma vez que não há democracia com o racismo, o Brasil precisa romper
com o racismo estrutural presente em nossa sociedade.Bobbio, Matteucci & Pasquino
(1998), definem racismo como:

Com o termo Racismo se entende, não
a descrição da diversidade das raças ou
dos grupos étnicos humanos, realizada
pela antropologia física ou pela biologia,
mas a referência do comportamento do
indivíduo à raça a que pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados aparentemente científicos, para
levar à crença da superioridade de uma
raça sobre as demais. Este uso visa a
justificar e consentir atitudes de discriminação e perseguição contra as raças
que se consideram inferiores. Podemos
assim passar a algumas distinções: há
um Racismo forte e um Racismo fraco,
conforme o peso que tem o apelo ao fator
da raça ou o maior ou menor determinismo racial; existe também um Racismo
meramente teórico (de simples ideologia)
e um Racismo que se traduz em política
do Governo ou em comportamentos coletivos; existe o mero juízo e a intolerância
violenta. Se, através da história, as teorias racistas foram elaboradas, sobretudo
contra os negros e os judeus [...] não se
pode decerto afirmar que só eles têm sido
visados. Pode-se dizer que o Racismo é
um fenômeno tão antigo quanto à política,
na medida em que, em nome da identidade étnica, é capaz de fortalecer o grupo
social contra um inimigo verdadeiro ou suposto. Há um racismo entre as grandes
raças (branca, amarela e negra), mas há
também entre pequenas raças ou grupos
étnicos particulares (xenofobia, chauvinismo); pode desenvolver-se dentro de uma
comunidade política plurirracial ou entre
comunidades políticas diferentes (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 1998, p.
1069).

Mortes, violência brutal contra os negros acontecem todos os dias só que não há
filmagens, não há notícias, não dá ibope, o
povo negro é xingado, humilhado, é vítima de
preconceito e muitos são mortos.
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É preciso conhecer a história do Brasil,
a história do povo que foi escravizado por
mais de 300 anos e as consequências desses séculos de escravidão nos dias de hoje
na estrutura de nosso país. Existe um racismo
estrutural no Brasil e não reconhecer isso é
desumano e aqui se incluem as falas da Presidência em que mais de 50% da população
é negra e que, mesmo assim, continuam afirmando não haver racismo no Brasil.
É revoltante, é inadmissível que tenhamos em cargos públicos homens com tamanha falta de cultura e falta de senso histórico,
falta de sensibilidade frente a morte de homens e mulheres negras,
Em 2012, 56.000 pessoas foram assassinadas no Brasil. Destas, 30.000 são jovens entre 15 a 29 anos e, desse total,
77% são negros. A maioria dos homicídios
é praticada por armas de fogo, e menos
de 8% dos casos chegam a ser julgados
(ANISTIA INTERNACIONAL, 2015).

Esses jovens que são vistos como pessoas passíveis de cometer qualquer tipo de
violência, são os mesmos encarcerados, alvejados por ações violentas. Um estado democrático de direito nunca deveria permitir que
a polícia proíba um grupo de pessoas de frequentarem a praia. Essas pessoas constituem
as vítimas da violência em um Estado que
escolhe preferencialmente a cor, o gênero, a
idade e o território definido para exterminar
(MARTIN, 2015).
Negros continuam sendo vítimas de extermínio desde o século XVII. Isso está claro
que o genocídio continua firme e forte, isso
está presente na violência legitimada pelo Estado que caminha para 400 anos de escravidão com a segregação, a estigmatização,
marcado por uma sociedade por seus códigos e leis de conduta que a regem. Jorge
Wamburg se refere ao racismo da seguinte
maneira por meio de matéria na Agência Brasil (2013):

De acordo com estudo do Ipea, “ser negro corresponde a [fazer parte de] uma
população de risco: a cada três assassinatos, dois são de negros”. Um estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) sobre racismo no Brasil, divulgado
hoje (17), revela que a possibilidade de
um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um
branco. Segundo o estudo, existe racismo institucional no país, expresso principalmente nas ações da polícia, mas que
reflete “o desvio comportamental presente em diversos outros grupos, inclusive
aqueles de origem dos seus membros”.
Intitulado Segurança Pública e Racismo
Institucional, o estudo faz parte do Boletim
de Análise Político-Institucional do Ipea e
foi elaborado por pesquisadores da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado
das Instituições e da Democracia (Diest).
“Ser negro corresponde a [fazer parte de]
uma população de risco: a cada três assassinatos, dois são de negros”, afirmam
os pesquisadores Almir Oliveira Júnior e
Verônica Couto de Araújo Lima, autores
do estudo. Na apresentação do trabalho,
em entrevista coletiva na sede do Ipea
em Brasília, o diretor da Diest, Daniel Cerqueira, que, do Rio, participou do evento
por meio de videoconferência, apresentou
outros dados que ratificam as conclusões
da pesquisa sobre o racismo institucional.
Segundo ele, mais de 60 mil pessoas são
assassinadas a cada ano no Brasil, e “há
um forte viés de cor/raça nessas mortes”,
pois “o negro é discriminado duas vezes:
pela condição social e pela cor da pele”.
Por isso, questionou Cerqueira, “como
falar em preservação dos direitos fundamentais e democracia” diante desta situação? (AGÊNCIA BRASIL, 2013).

O termo genocídio foi cunhado por Raphel Lemkim, advogado judeu polonês, em
1944 ao procurar palavras para descrever as
políticas nazistas de assassinato sistemático,
incluindo a dizimação dos judeus europeus,
cria a palavra “genocídio” que tem sua origem
na palavra grega “geno” que significa raça ou
tribo, com a palavra latina “cídio” que quer
dizer matar.
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Lemkim (1944), definiu genocídio como
“um plano coordenado, om ações de vários
tipos, que objetiva à destruição dos alicerces
fundamentais da vida de grupos nacionais
com o objetivo de aniquilá-los” (TERRITÓRIO
JURÍDICO, 2016).
No ano seguinte, o Tribunal Militar Internacional instituído em Nuremberg, Alemanha, se levanta contra os nazistas por terem
cometido “crimes contra a humanidade”, e a
palavra “genocídio” é incluída no processo
com cunho jurídico.
O Estatuto faz referência a duas espécies de crime contra a humanidade: os atos
inumanos cometidos contra a população civil,
tais como: o assassinato, o extermínio e a redução à escravidão e a deportação (ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE NUREMBERG, 1945).
“Crimes considerados inumanos por própria
natureza com o extermínio ou a redução à
condição de escravo por motivos raciais ou
religiosos” (SILVA, 1998, p. 74).
A Lei Nº 2.889, de 1 de outubro de
1956, define o crime de genocídio e determina as suas penas da seguinte maneira.
Art. 1º Quem, com a intenção de destruir,
no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racional ou religioso, como tal:
a) Matar membros do grupo;
b) Causar lesão grave à integridade física
ou mental de membros do grupo;
c) Submeter intencionalmente o grupo
a condições de existência capazes de
ocasionar-lhe a destruição física total ou
parcial;
d) Adotar medidas destinadas a impedir
os nascimentos no seio do grupo;
e) Efetuar a transferência forçada de crianças no grupo para outro grupo (BRASIL,
1956).

O racismo estrutural está presente na
base da sociedade. Na Pandemia por conta
do Coronavírus caiu o número de assassinatos e homicídios, mas os de negros e negras não, muito pelo contrário aumentaram
e me parece ser pertinente fazer referência
ao problema que se enfrenta no Brasil que é
violência da autoridade exercida por policiais
no exercício da função que está naturalizado.
De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU (2014):
O Brasil não pode ser chamado de democracia racial mas é caracterizado por
um “racismo institucional, em que hierarquias raciais são culturalmente aceitas”
[...] a participação dos afrodescendentes
na economia nacional é de apenas 20%
do PIB, apesar de representarem mais da
metade da população do Brasil. O desemprego é 50% maior entre os “afro-brasileiros” do que entre os descendentes de
europeus, enquanto a média salarial entre
os afrodescendentes é de U$466, quase
metade dos OU$860 dos descendentes
de europeus. O racismo permeia todas
as áreas da vida, no entanto, tem sido
difícil aos afro-brasileiros para levantar e
discutir o assunto” já que existe ainda o
mito de “democracia racial” no país, diz
o relatório. “Isso é frequentemente usado por políticos conservadores para desacreditar ações afirmativas e políticas e
leis direcionadas (aos afrodescendentes)
(ONU, 2014).

Negro sofre por ser negro e por ser e
estar ao alcance da mão de pessoas de bem
que representam as camadas abastadas da
sociedade. Nada justifica bater em uma pessoa até ele morrer asfixiado ou de outra causa. Autoridades dizem que em muitos casos
há excesso de violência, isso significa e sinaliza que a violência é permitida pelo Estado
para o bem-estar social da nação.
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O Brasil só vai mudar por meio da educação, mas uma educação que ensine a história da perspectiva do vencido, das minorias,
dos espoliados e não do vencedor e do colonizador, do conquistador, do senhor e que
admita que somos uma sociedade escravagista.
Vivemos em uma sociedade altamente
racista, nossas crianças crescem e reproduzem o racismo porque está na estruturas de
nossas vidas, ou seja, está na escola, no clube, na igreja, na faculdade, no condomínio, na
rua, no ônibus, no trem, no metrô, no avião, no
trânsito, na natação, no esporte de maneira
geral, logo, os valores que temos são racistas.
Poderíamos pensar que o vandalismo
não resolve. Me parece que o que não resolve é abaixar a cabeça e aceitar o genocídio
que acontece diariamente contra negros e negras que estão presente em nossas cidades,
sobretudo nas periferias das grandes metrópoles e que acontecem todos os dias e não
é feito nada nas Comunidades, nas Favelas
onde jovens e adolescentes negros são exterminados e passam a fazer parte dos números
do genocídio que acontece descaradamente
na luz do dia e na calada da noite.
Vivemos tempos sombrios, não há o
que temer, não há mais lugar na sociedade
para essa onda extremista e racista que assola o país e nem para esse pensamento retrógrado de uma sociedade que sempre viveu
à custa do sacrifício do povo negro. Há que
se ter uma nova postura e um novo levante
tem que surgir como libertação desse tipo de
preconceito e contra esse genocídio.
É possível um Mundo sem Preconceito?
A luta contra o preconceito, o racismo
está varrendo o planeta. Indignação, revolta,
dor e a exigência de um mundo sem preconceitos precisa gerar um debate, uma reflexão
em todos os setores da sociedade brasileira.

Enfrentar o racismo não faz homens e
mulheres negras serem mais e melhores só
os fazem criar uma resistência para a luta e
pela emancipação de negros e negras que
estão espalhados por todos os cantos de
nosso território e que almejam e querem ser
tratados com dignidade, com humanidade e
com decência, sem preconceito, mas como
parte integrante da sociedade em que vivem.
Morte de negros e negras não são acidentes, a diversidade deveria ser uma valor
para nos tornar ricos, singulares, inigualáveis,
diversos, únicos, mas não é o que vemos diariamente, há que se ampliar a diversidade, no
entanto, o sangue de tantos negros e negras,
se tornam sementes para a resistência, para
a luta, para a transformação e para a emancipação e o empoderamento de um povo que
vem sendo vítimas de um genocídio descabido que acontece em todo mundo.
É urgente a busca pela ampliação dessa diversidade, mas por razões históricas e
estruturais de nossa sociedade também precisamos dar vez e voz aos nossos irmãos que
foram silenciados, queimados, torturados, esquartejados, assassinados, mortos por violências no tronco em frente a um público que
se divertia por ver o sangue marcar o chão,
a terra que o Senhor, o Feitor, o Patrão, o
Fazendeiro, o Latifundiário pisava e que não
teria mais a presença de quem um dia ousou
enfrentá-los.
Muitas vezes o debate com relação a
mais de 300 anos de espoliação, exploração,
matança e genocídio do povo negro é feito
com o coração, com a emoção que o próprio povo negro precisa superar. Superar as
dificuldades e isso é o que vem fazendo desde que deixou a Mãe África e foi trazido em
Navios Negreiros para o Brasil para aqui ser
escravizado e povoar nossas cidades, nossas lavouras, nossas cozinhas, nossa música,
nosso engenho de cana de açúcar, as fazendas de café, as fazendas de cacau, enfim, o
que seria do Brasil se não fossem os negros
e negras trazidos do além-mar?
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Segundo Salles & Silva (2008):
A sociedade categoriza pessoas em função, dentre outros aspectos, do que considera comum e natural para um grupo
social, uma faixa etária ou um status social. As preconcepções que construímos
sobre um grupo de pessoas são transformadas em expectativas e normas de comportamento e esperamos que elas ajam
de acordo com elas (SALLES & SILVA,
2008, p. 155-156).

É triste perceber que o preconceito está
presente em nossas ações e é uma manifestação que é vista por todos, mas, muitas
vezes sem ter a noção exata da dor que isso
causa e que permeia nossa história cultural e
social.
Para Charlot (2000) é necessário aprender a se tornar humano, isso está para além
da aquisição do conhecimento e que as relações são interações que esse aprendizado
possibilita:
a ser solidário, desconfiado, responsável,
paciente [...] em suma, a ‘entender as pessoas’, ‘conhecer a vida’, saber quem se é.
Significa, então, entrar em um dispositivo
relacional, apropriar-se de uma forma intersubjetiva, garantir um certo controle de
seu desenvolvimento pessoal, construir
de maneira reflexiva uma imagem de si
mesmo (CHARLOT, 2000, p. 70).

Para Aquino (1998), a Escola tem uma
função social de extrema importância uma
vez que,
A escola é o lugar não só de acolhimento das diferenças humanas e sociais encarnadas na diversidade de sua clientela,
mas fundamentalmente o lugar a partir
do qual se engendram novas diferenças,
se instauram novas demandas, se criam
novas apreensões acerca do mundo já
conhecido (AQUINO, 1998, p. 138).

Para Charlot (2000), existem muitas maneiras de ser alguém, “em princípio, existem
muitas maneiras de ‘tornar-se alguém’ [...], mas
a sociedade moderna tende a impor a figura do
saber-objeto (do sucesso escolar) como sendo
uma passagem obrigatória, para se ter o direito
de ser ‘alguém’” (CHARLOT, 2000, p. 72).
Quem nasce orgulhosamente negro
sabe muito bem o que venham a ser obstáculos, é preciso ter um diálogo aberto e
revelador com a sociedade brasileira sobre
as condições de possibilidades de vivermos
em um mundo sem preconceitos, sem discriminação onde todos possas ser e ter voz independentemente da cor da pele ou da etnia
que por ventura temos e ascendemos que
nos faz ser todos filhos da mãe terra que um
dia por ela seremos absorvidos.
Negros e negras são acostumados e
estão preparados para lidar com situações
de racismo em que tem que aprender a se
defender como podem e transformas essas
situações em oportunidades de lutar, de resistência e de emancipação e empoderamento
da própria negritude que possuem.
Afonso Arinos que pune o racismo não
como crime, mas como contravenção. A Lei
Nº 1.390, de 03 e julho de 1951, possibilita o
acesso livre de negros em negras em locais
públicos. No entanto, o racismo para quem
pratica não vale nada, apenas para quem sofre o racismo sabe a dor que é ser vítima de
preconceito e racismo em um país em que
quase 60% (sessenta por cento) da sua população é negra.
A morte de cidadãos negros nos remete há mais de 300 anos de exploração de um
povo que faz parte da constituição do Brasil
enquanto Estado, enquanto Nação. Não se
pode ignorar a morte e os conflitos que se
estabelecem por ver em Redes Sociais e em
Cadeias de Televisão a morte de seres humanos de forma brutal e estúpida como temos
presenciado nesses últimos tempos.
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Para Itani (1998), “o preconceito revela-se em atitudes, por vezes de modo perverso. Uma prática do preconceito presente
em nosso cotidiano é a atitude paternalista
da caridade”. (ITANI, 1998, p. 123). Isso é
lamentável e não há porque se ter a imagem
do coitadismo, da vitimização que está por
trás desse tipo de ação que gera um preconceito maior.
Segundo Oliveira & Rego (2003, p. 23):
[...] a gênese da vida afetiva social é mediada pelos significados construídos no
contexto cultural em que o sujeito se insere. Tais postulados autorizam que se refute quaisquer hipóteses que relacionem
traços emocionais do sujeito a fatores inatos [...] já que eles estão em processo de
permanente configuração mediados pelos
significados e situações sociais. (OLIVEIRA & REGO, 2003, p. 23).

Aprendemos diariamente as formas relacionais, afetivas e cognitivas e podemos esperar que as diferentes instâncias educativas
(escola, família, etc.) fomentam discussões
e ações que permitam interações baseadas
em valores que gerem vida e não morte, que
geram emancipação e não inferiorização, que
gerem libertação e não correntes, que libertem e transformem e não segregam mais do
que já segregam ao longo de mais de três
séculos.
Ter a pele negra é algo que acompanha milhões de seres humanos a vida toda.
Mesmo experimentando alguma mobilidade
social, a pele negra não livra homens e mulheres de situações constrangedoras onde
o racismo acontece e vitimiza negros. Uma
mulher vestida de branco em um quarto de
hospital de ricos é vista naturalmente como
a acompanhante da madame e nunca a paciente. Esse é o retrato do racismo brasileiro
ora velado, ora escancarado.

Não dá para abaixar a cabeça para uma
sociedade em nenhum momento e em nenhuma hipótese, mas as situações de discriminação e/ou racismo que são vítimas negros e
negras ferem a alma e mancham o DNA, ou
seja, deixa uma marca indelével que não sai
e não se esquece jamais.
A imagem de racismo no Brasil está no
olhar de quem não vê o outro como ser humano, independentemente da cor da sua pele ou
ainda, no olhar de quem vê homens e mulheres negros em determinados lugares. O olhar
que acompanha e que é algo determinante
na constituição do ser humano, esse olhar é
a marca do racismo à brasileira.
Encontrar negros para falar de sua negritude precisa ser e estar na pauta do dia e
precisa se tornar uma normalidade não só
nas emissoras de televisão, mas na Academia, nos Clubes, nos Bares, nas Associações,
enfim, onde quer que se tenha e se pretenda
ver, ouvir e dar vez e voz a um povo que foi
esquecido por mais de quatro séculos.
A experiência do racismo para uma
pessoa negra vem desde o nascimento, o
racismo mata, o racismo fere, o racismo faz
violência diariamente, o racismo segrega,
estigmatiza, há que olhar e enfrentar e esse
enfrentar exige um gasto de energia muito
grande para não sucumbir e manter a cabeça
erguida frente ao algoz.
O racismo mata e asfixia as pessoas
diariamente nas cidades e nas grandes metrópoles de nosso país, ou seja, o racismo tira
o ar, o oxigênio, o racismo também tira a autoconfiança das pessoas, tira oportunidades
e causa medo e muitos homens e mulheres
negras não foram preparados para encará-lo
e tendo a consciência de que o racismo no
Brasil não é velado, o racismo no Brasil está
escancarado há muito tempo e é preciso ver
isso com muito cuidado.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que
refletem sobre a temática, 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 e a
desigualdade com o povo negro que hoje não
quer mais ser mazela, quer ser libre e ocupar
seu lugar devido na história.
A presente pesquisa partir dos aportes teóricos os estudos de Aquino (1998),
Bobbio, Matteucci & Pasquino (1998), Brasil
(1951, 1956), Anistia Internacional (2015),
Agência do Brasil 2013), Território Jurídico
(2016), ONU (2014), Salles & Silva (2008),
Charlot (2000), Oliveira & Rego (2003), dentre outros que abordaram a temática objeto
de nossa análise em discussão no presente
artigo.

Vivemos em uma sociedade em que
não há mais lugar para estigmas, para preconceitos, para segregação, para discriminação, para racismo, a luta não cessa, mas
ter a consciência desses fatores ajuda muito
na resistência e na luta por dias melhores e
a romper com ideias retrógradas e nos dá
forças para que a desconstrução e a desnaturalização daquilo que parece ser e estar embasada na estrutura da sociedade mas que
depende da forma, do olhar e da postura de
quem não aceita mais esse tipo de comportamento e postura de irmãos e irmãs que foram
excluídos por séculos e que querem ser e
estar ao nosso lado.
Temos que convidar todos em todos os
instantes e lugares a olharem para o racismo
e mudar as narrativas sobre isso e a iniciar
um processo de ouvir as narrativas que interessam que em que o racismo não faz parte
delas.

A ênfase dada às palavras inclusão/exclusão, emancipação/segregação, libertação/
genocídio neste momento histórico, revela as
tramas do cotidiano em relação aos movimentos que tendem a ocultar as raízes do preconceito e as tramas nas quais ele é tecido.
Os preconceitos são construções sociais, isto é, são forjados tanto de forma individual quanto coletiva no cotidiano, no entanto, o genocídio vivenciado pela população
negra em nosso país serve de semente de
libertação e emancipação para um povo que
nunca deixou de estar em ascensão e resiste
há mis de quatrocentos anos em nossa pátria
mãe gentil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma utopia que deve mover todos os seres humanos independentemente da cor
da pele que está no fato de um dia todos sermos vistos como igual. Como dia o canto do
Axé, letra Paulo Roberto da PJ – Pastoral da Juventude, movimento da Igreja Católica Apostólica Romana – ICAR demonstra esse desejo, esse sonho, essa utopia que move todos os
negros e negras na sua luta por emancipação e empoderamento e, que por fim, ninguém irá
ser discriminado pela cor da pele:
Irá chegar um novo dia
Um novo céu, uma nova terra
Um novo mar.
E nesse dia, os oprimidos
A uma só voz, a liberdade, irão cantar.
Na nova terra o negro não vai ter corrente
E o nosso índio vai ser visto como gente.
Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
O branco e todos vão comer no mesmo prato.
Na nova terra o fraco, o pobre o injustiçado
Serão juízes deste mundo de pecado
Na nova terra o forte o grande e o prepotente
Irão chorar até ranger os dentes.
Na nova terá a mulher terá direitos
Não sofrerá humilhações e preconceitos.
O seu trabalho todos vão valorizar,
Das decisões ela irá participar.
Na nova terra os povos todos irmanados
Com sua cultura e direitos respeitados,
Farão da vida um bonito amanhecer
Com igualdade no direito de viver.
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O povo negro sofre a influência de uma carga história de mais de 400 anos de escravização e estigmatiza negros e negras que são sentenciados a estarem nas manchetes de
jornais e ocuparem índices na violência, sobretudo, nas mortes por assassinatos em que temos
a face mais perversa de uma história que se repete há muito tempo.
É urgente que novas políticas públicas para que as mazelas, as desigualdades, as discriminações, os preconceitos e o racismo escancarado diminuam assim como diminuam a
vulnerabilidade social do Brasil e de tantos homens e mulheres negras que continuam sendo
vítimas de um sistema que segrega, excluí, marginaliza e sentencia à morte sem pedir licença e sem medir as consequências da perpetuação do extermínio que o povo negro continua
sendo vítima.
A vivência do racismo acompanha negros de determinadas formas e com particularidades únicas. Vivemos em situações que são pautadas pelas aparências e tem situações que se
tem uma única pessoa negra por exemplo em um clube de elite, na Escola, na Universidade,
me parece que as oportunidades vão se afunilando e negros e negras precisam darem tudo
de si nestas oportunidades quando surgem, mesmo que não esteja em jogo a inteligência,
mas há se sobressair diante de uma “normalidade” que se pauta pela norma e a norma não
é a presença de negros e negras em determinados lugares e situações.
A falta de ar que negros sentem antes de vir a óbito são a asfixia que faz parte de homens e mulheres negros diariamente, portanto, enquanto homes e mulheres negros estiverem
morrendo, não importa se por asfixia, tiro, bala perdida, overdose não pode estar bom para
ninguém.
A situação do homem negro é totalmente diferente da situação da mulher negra no
Brasil que é uma situação de muita dificuldade, de muito enfrentamento. O negro no Brasil,
independente da sexualidade enfrenta a questão racial todo dia, a todo momento tem barreira
racial. Vivemos num país com uma diversidade incrível, o racismo é ruim para todo mundo.
Não existe visibilidade dos negros na sociedade brasileiro, muito embora sejam a maioria, há
aí um paradoxo para ser analisado, estudado, compreendido.
No Brasil os negros vivem confinados a posições, a profissões, a salários, a inserção no
mercado de trabalho vivendo posições subalternizadas, eis aí uma grande diferença de avanço, por exemplo entre o Brasil que tem mais de 50% (cinquenta por cento) de sua população
negra contra 12,5% (Doze e meio por cento) de negros que compõem a população americana.
A nossa democracia ainda é abundante em exclusão e não em direitos e isso precisa
mudar, haja vista o percentual de negros que constituem o Brasil enquanto Nação, mesmo
estando em funções de menor remuneração, mais sujeitos a informalidade, excluídos do
sistema de saúde de qualidade e, vítimas predominantes da violência policial e, também, do
encarceramento em massa – é importante lembrar que a população carcerária no Brasil formanda predominantemente por negros, isso escancara e expõe essa assimetria de direitos
sociais, econômicos, são solapados da população negra. O sistema jurídico, policial, legal
não garante proteção e liberdade como garante para cidadãos de outra etnia.
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A IMPORTÂNCIA E ANÁLISE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
DESENVOLVIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A
APRENDIZAGEM PSICOMOTORA

RESUMO: A importância e análise dos jogos e brincadeiras desenvolvidos na educação infantil
para o desenvolvimento da aprendizagem PSICOMOTORA colocam que o brincar é uma
forma de contextualizar, construir e ampliar novos conhecimentos, facilitar a aprendizagem e o
desenvolvimento nas fases iniciais da criança nos aspectos físicos, cognitivos, motor, social e
afetivo, além de proporcionar prazer. A criança aprende brincando a conhecer e a entender o
universo que a cerca, o que a define como um ser social. Inserir o jogo e a
brincadeira às práticas pedagógicas é buscar um facilitador no processo de ensino-aprendizagem
para a criança.

Palavras-chave: Aprendizagem; Brincadeiras; Conhecimento; Criança; Educação; Jogos.
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INTRODUÇÃO

J

ogos, brincadeiras e ludicidade são temas muito abordados em monografias e trabalhos de conclusão de curso, no entanto sendo um tema tão pesquisado, defendido e
difundido, pesquisadores e alguns professores defendem a sua prática nos espaços
escolares.

Lamentavelmente apesar de toda à literatura e das pesquisas realizadas que comprovam
a relevância do brincar para o desenvolvimento da criança, ao lúdico ainda lhe é delegado, por
muitos profissionais ao simples ato de distração, diversão e também lhe é atribuído atitudes como
falta de educação, petulância ou desobediência, pensamentos estes expressos de forma inconsequente e intolerante, por meio de frases como estas: “as crianças de hoje não sabem brincar.”;
“... as crianças só estão brincando.” ou “os alunos de tal professor estão sempre brincando.”
Este descaso ocasiona danos à estruturação do desenvolvimento da criança e muitas
vezes bloqueios emocionais e até físicos. Com base nesta problemática, pesquisas e reflexões
esta pesquisa visa alcançar a todos os profissionais, mas principalmente aqueles que ignoram a
importância do lúdico para o desenvolvimento infantil.
Esta pesquisa tem como objetivo principal oferecer aos professores uma ferramenta de reflexão sobre a metodologia aplicada na educação infantil no que concerne a jogos e brincadeiras.
Utilizando como base de sustentação pesquisas e constatações de diferentes teóricos.
Esta pesquisa e análise visa mostrar que os jogos e brincadeiras são importantes para o
desenvolvimento global da criança, e que este desenvolvimento não se dá apenas com os denominados jogos educativos, mas também de brincadeiras livres, espontâneas, aquelas trazidas
pelas crianças para o universo escolar, que se trabalhadas pelo professor de maneira
participativa e mediadora lhe possibilitará introduzir novos conceitos e informações, assim
como também a compreensão e entendimento do que foi aprendido pelo aluno com a mediação
do professor.
Nas palavras de Luzuriaga (2001,pg.2) "[...] em educação não seria possível a aquisição e
transmissão da cultura, pois, pela educação é que a cultura sobrevive no espírito humano". Sendo assim, pode-se chegar a conclusão de que as crianças sempre foram educadas, seja para o
trabalho, ou para as atividades intelectuais, estas crianças eram preparadas, apesar de não haver
registros que confirmem essa educação, pois, as crianças menores eram responsabilidade exclusiva das famílias, recebendo educação apenas de seus familiares.
Luzuriaga (2001) diz que as crianças recebiam uma educação natural, inconsciente, espontânea, adquirida na convivência familiar. Mesmo sendo essencial à vida social e intelectual do
homem, a educação foi transmitida de formas diferentes, por povos diferentes. Na idade Antiga a
educação de crianças pequenas era essencialmente familiar. Já na antiguidade clássica encontram-se registros da preocupação com uma educação mais elaborada para as crianças pequenas.
Luzuriaga (2001), diz que Platão (427-347 a.C) recomendou que a educação da primeira
infância fosse de jogos educativos na família, com o objetivo de preparo para o exercício do futuro
da cidadania, e que Aristóteles (384-332 a.C) propôs que as crianças dos cinco aos sete anos
receberam em casa educação para a higiene e o endurecimento, e ainda assistiram a algumas
lições.
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Carvalho (2003) apud Oliveira (2002) diz que os modos de atendimento não familiar foram
se constituindo nas camadas sociais menos favorecidas, desde as sociedades primitivas, por
meio das relações de parentesco, No final da Idade Média surgem as "rodas dos expostos" e os
"lares substitutos", dirigidos por entidades religiosas e filantrópicas. O autor acima afirma que em
decorrência das transformações sociais, econômicas, políticas e ideológicas, em um contexto de
educação como
O investimento para o desenvolvimento social, a escolaridade obrigatória e a aceitação da
criança como pessoa com necessidades especiais, origina a trajetória da constituição do atendimento às crianças pequenas.
Carvalho (2003) apud Oliveira (1994) em decorrência da necessidade de atender crianças
órfãs, abandonadas ou mesmo os filhos de mães operárias, nos séculos XVII e XVIII em alguns
países da Europa foram criadas as primeiras instituições que tinham como objetivo principal a guarda de crianças a partir de dois anos, orientadas na religião e cuidados com a saúde, alimentação
e em alguns casos, iniciação em um ofício. Eram conhecidas como as "Escolas de Caridade" ou
"Escolas de Damas".
Segundo Luzuriaga (2001), a preocupação com a educação da criança pequena, seja a da
família abastada ou a pobre, suscitou as ideias de alguns pensadores vistos como precursores da
educação infantil, por elaborarem princípios e propostas para a sua organização.
Pestalozzi (1746-1827) defendia para as crianças um ambiente educativo, natural, disciplinado, prático e afetivo, envolvendo cuidado e educação, amor e conhecimentos específicos por
parte da professora.
Arce (2002) diz que Froebel foi um dos primeiros pensadores a se preocupar com a educação de crianças pequenas, tornando-se o fundador dos "jardins-de-infância" destinados a crianças
menores de seis anos de idade, destinados a crianças menores de seis anos.
Já no início do século XX, Decroly (1871-1952) e Maria Montessori (1879-1952) contribuíram
para a constituição da especificidade da educação infantil e seu caráter pedagógico.
Segundo UNESCO (2011), em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, governos de países europeus reuniram-se no Reino Unido para a Conferência dos Ministros Aliados da Educação
(CAME), Em 16 de Novembro de 1945 foi fundada a UNESCO com o objetivo de contribuir para
a paz e a segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações.
Desde então são realizadas Conferências e Fóruns são discutidas e estabelecidas metas
que contribuam para o desenvolvimento social dos países envolvidos. “A Conferência Mundial de
Educação para Todos (Jomtien/ Tailândia), 183 países, em Brasil assumiram o compromisso de
satisfazer as necessidades básicas de
aprendizagem de crianças, jovens e adultos; erradicar o analfabetismo e universalizar o
acesso à escola na infância". (UNESCO, 1990).
Em 2000 houve o Fórum Mundial da Educação para Todos (Dacar/Senegal) UNESCO
(2000) salienta que este encontro teve como objetivo, avaliar os progressos alcançados e estabelecer novas metas. O documento aprovado, "Marco de Ação de Dacar", reafirma os compromissos
assumidos em Jomtien (Tailândia-1990) e em outros encontros internacionais, e estabeleceu seis
novos objetivos a serem alcançados até 2015.
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ANÁLISE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
A primeira das metas consiste em expandir e melhorar o cuidado e a educação da
criança pequena, especialmente para as mais
vulneráveis e em maior desvantagem; a segunda meta, é garantir o acesso à educação
primária obrigatória, gratuita e de qualidade
até 2015 a todas as crianças especialmente
as que estão em circunstâncias difíceis.

As minorias étnicas e as meninas; a
terceira meta, visa assegurar que jovens e
adultos tenham suas necessidades de aprendizagem satisfeitas mediante programas apropriados de habilidades para a vida; a quarta
meta, visa a melhoria nos níveis de alfabetização de adultos até 2015.

Com acesso equitativo à educação
básica é continuada a todos os adultos; a
quinta meta, visa o fim das desigualdades de
gêneros na educação infantil e secundária até
2005 e alcançar a igualdade até 2015, com
foco na garantia plena e igual do acesso das
meninas na educação básica e de qualidade;
a sexta e última meta, visa melhorar todos os
aspectos da qualidade do ensino assegurar
a excelência de todos para que resultados reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados
por todos, especialmente em alfabetização,
matemática e habilidades essenciais à vida.

Segundo Ribeiro (1986) a educação
jesuítica por Manoel de Nóbrega (1549) não
chegara a se escolarizar em decorrência do
estágio primitivo das populações indígenas.
As crianças participavam diretamente das
atividades tribais, que eram praticamente suficientes para a formação necessária para a
fase adulta.

Ribeiro (1986) diz que as práticas de
ler e escrever aplicava-se nos colégios para
os alunos que fossem introduzidos nessas
técnicas indispensáveis ao acompanhamento do curso de humanidades. O comum era
que essas práticas se adquirissem dentro das
próprias famílias dos senhores de engenho,
com os tios letrados.

Segundo Kuhlmann (1998) a história da
educação infantil, trata-se de uma reflexão de
pesquisa sobre as crianças a partir do prisma histórico em seu processo de interação
social e desenvolvimento enquanto indivíduo.
A educação tem buscado abranger os âmbitos educacionais escolares, não apenas na
contextualização política ou sócio econômico,
mas reconhecer e elevar como condição de
elementos construtivos da história da produção de vida social.

Kuhlmann (1998) afirma que a origem
da educação infantil esteve ligada às questões
sociais que apontam a assistência à infância
pobre e abandonada, que diz respeito à história da infância, da família, da população, da
urbanização e instituições educacionais.
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Para Ribeiro (1986), sob a influência
das ideias e práticas europeias, surgiram as
primeiras iniciativas de educação infantil no
Brasil. No final do século XIX foram criadas
as creches, com a finalidade de retirar das
ruas as crianças abandonadas, combater a
desnutrição e a mortalidade infantil e formar
hábitos higiênicos e morais, tinham um forte
caráter assistencialista.

Faria (1999), assinala que diversos fatores políticos, sociais e econômicos propiciaram a expansão de creches e pré-escolas no
Brasil a partir da década de 70, no entanto, o
grande crescimento veio a partir da influência
de políticas sociais de órgãos como a UNESCO, UNICEF e OMS, para países de terceiro
mundo, e também a implementação das Leis
Federais.

Segundo Faria (1999), em 1875 foi fundado o primeiro jardim-de-infância no Rio de
Janeiro, e em 1877 em São Paulo, mantidos
por entidades privadas para os filhos de famílias abastadas. Os primeiros jardins-de-infância públicos foram criados em 1908 em Belo
Horizonte e em 1909 no Rio de Janeiro, no
entanto também atendiam crianças de famílias economicamente privilegiadas.

Zabala (1998) refere-se aos desafios da
educação infantil, que historicamente foi mostrada como uma infância de marginalização
social, cultural e econômica, sempre voltado
para o que o adulto sentia ser o melhor para
a criança e não como direito da criança.

Faria (1999), diz que durante os anos
1920 e 1930, foram criadas as 14 salas de
pré-primárias que funcionavam junto às escolas primárias, é também nesse período que
surgiu o atendimento em praças públicas para
as crianças da classe operária chamados de
"Parques Infantis". A expansão da educação
infantil deu-se lentamente.

Para Kuhlmann (1998), com a expansão do trabalho feminino na década de 60
ampliou a necessidade das instituições educacionais voltadas para a classe média, passou a se exigir uma educação de qualidade.

O autor trata também, de uma educação
infantil pautada em currículos se fortalecendo
por meio de um planejamento de processos.
Embasado no trabalho planejado com um
sentido de continuidade, trata-se de articular
intenções claras, sequências progressivas de
propósito e conteúdos formativos.

A educação tem por finalidade propiciar
o desenvolvimento pleno da criança, o jogo e
a brincadeira são fundamentais para o desenvolvimento sensório motor, afetivo, cognitivo
e sociocultural da mesma. Além de ser uma
necessidade tanto física como emocional da
criança, portanto, neste contexto a legislação
visa assegurar que tais necessidades e direitos sejam garantidos e respeitados em sua
totalidade.
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Brasil (1961) instituiu-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que
incluiu as escolas maternais e os jardins-de-infância no sistema de ensino.

Kuhlmann (1998) afirma que as políticas
educacionais na década de 70, pautaram-se
na educação compensatória, ainda com um
olhar voltado para suprir as necessidades
básicas de cuidar, proteger e compensar as
defasagens afetivas.

Brasil (1988) a Constituição Federal
afirma o dever do Estado com a educação,
garantindo o atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade.
Assim a educação infantil passa a ser considerada como a primeira fase da educação
básica, e o Estado e os municípios passam a
oferecer creches e pré-escolas como melhoria da qualidade de vida da população.

São Paulo (2008) indica que o Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei n°8.069, de
13 de Julho de 1990, traz em seus artigos
a explicitação dos direitos da criança e do
adolescente referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar
e comunitária e profissionalização.

Brasil (1998) a elaboração do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tem a finalidade de estruturar a
educação e fundamentar as concepções de
crianças, e visa contribuir para a construção
de propostas educativas que considerem a
pluralidade, diversidade étnica, religiosa, de
gênero, social e cultural.

Lima (2009) afirma que durante muito
tempo a infância no Brasil era vista como uma
fase de necessidades, portanto era tratada
em instituições assistencialistas a partir da
Constituição Federal de 1988 e a LDB 1996,
essa visão começou a mudar, pois em seus
artigos traz uma perspectiva educativa para
essa faixa etária, essa nova visão coloca a
educação infantil como a primeira fase da
educação básica.
Vários estudos trazem à tona a importância da educação infantil para o desenvolvimento das crianças. Lima (2009) a educação
infantil detém a função de oferecer e favorecer
um processo significativo de aprendizagem e
desenvolvimento para essa faixa etária, visto
que educar e cuidar faz parte do mesmo processo de construção do saber.

Brasil (1996) a LDB estabelece o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, tendo
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança em todos os seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectuais e sociais. Afirmando
ainda ser dever do Estado garantir o atendimento gratuito em creches e pré-escolas.
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O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM PSICOMOTORA
Segundo Wajskop (2001), desde os
primórdios da educação greco- romano com
base nas ideias de Platão e Aristóteles já se
utilizava brinquedos na educação, associando
a ideia do estudo ao prazer.

Segundo Vial (1981), apud Wajskop
(2001), diz que já na antiguidade usavam-se
dados, assim como doces e guloseimas em
forma de letras e números para estimular o
ensino das crianças. A importância da educação sensorial determinou neste período o uso
do “jogo didático” por professores de diferentes áreas como filosofia, matemática, estudo
das línguas e outros.

Conforme Wajskop (2001), a brincadeira só ocupa espaço na educação das crianças pequenas com a ruptura do pensamento
romântico. Anteriormente, a brincadeira era
vista como fuga ou recreação, e a imagem
social da infância não permitia a aceitação de
um comportamento infantil espontâneo, que
pudesse significar algo.

A autora enfatiza que somente a partir
dos trabalhos de Comenius (1593), Rousseau (1712) e Pestalozzi (1746) é que construíram um novo “sentimento de infância”, que
protege a criança e a considera como categoria social. Só a partir desse acontecimento
é que se dá início a elaboração de métodos
próprios para educação dos pequenos, seja
em casa ou instituições específicas para tal
fim.

Com a valorização da criança no seio
da família, e com base na concepção idealista
e protetora da infância criam um vínculo estrito entre a brincadeira e sua educação.

Segundo Áries apud Wajskop (2001),
após o século XVII houve uma identificação
entre os jogos e a educação, a partir dos
pedagogos humanistas e médicos iluministas
que eram contrários à escola, ao clero e aos
primeiros nacionalistas. A preocupação com
a moral, a saúde e o bem comum foi base
desta evolução, e a infância era o principal
alvo, promovendo investimentos educacionais
como a cura para todos os males sociais.

Segundo Wajskop (2001), os pedagogos Friedrich Froebel (1782-1852), Maria Montessori (1870-1909) e Ovide Decroly
(1871-1932) elaboraram pesquisas sobre as
crianças pequenas legando à educação grande contribuição sobre seu desenvolvimento.

Eles romperam com a educação verbal
e tradicionalista da época, propondo uma educação sensorial com base no uso de jogos
e materiais didáticos, que deveriam traduzir a
crença na educação natural dos instintos infantis, contribuíram à superação de uma concepção tradicionalista de ensino, inaugurando
um período histórico as crianças passaram a
ser respeitadas como seres ativos.

Kishimoto (2003) enfatiza que foram necessários vários estudos para determinar as
origens do nosso povo, origens esta que tem
a mistura de três raças: vermelha, branca e
negra.
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A autora faz uma viagem ao início da
história da humanidade e apresenta que foi
no período da colonização que se deu domínio de um povo sobre os outros, e também
a troca de experiência e conhecimentos enriquecendo o folclore brasileiro.

No século XIX, antes da abolição da
escravatura, intensificaram-se os movimentos de imigração de origem mediterrânea e
germânica (portugueses, italianos, espanhóis,
alemães e outros), para trabalhar no lugar
dos escravos.

Graças ao cruzamento desses povos
sem nenhum preconceito racial, que no Brasil
se misturaram às raças: brancas, ameríndias,
africanas, europeias, asiáticas, produzindo a
grande heterogeneidade da nossa população.
E com a mistura de cultura vieram os jogos
tradicionais infantis como: a pipa, amarelinha,
jogos de pedrinhas, etc.

O jogo tradicional infantil além de cultura popular tem a função de imortalizar a
cultura infantil e melhorar o convívio social.

Atualmente a utilização de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e métodos
lúdicos de ensino têm-se mostrado uma grande tendência nas práticas pedagógicas nas
pré-escolas.

Kishimoto (2003) afirma que o jogo tradicional infantil faz parte da cultura, da história
de um povo, cultura essa desenvolvida pela
oralidade que está sempre em transformação,
que é passado de geração para geração.

O jogo tradicional infantil é um tipo de
jogo, a criança brinca livremente com prazer
e espontaneidade, e por meio desses jogos
e brincadeiras, a criança melhora de forma
significativa sua vida em sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para fundamentar essa análise, parto
do pressuposto que elaborar um texto não
seja apenas codificar ideias de sinais gráficos
encadeados. Utilizamos para esse artigo a
pesquisa bibliográfica.

Para Wajskop (2001), o movimento da
Escola Nova, nas escolas brasileiras foi influenciado pelas tendências pedagógicas advindas dos pensamentos froebelianos, montessori e decroly ano, transformando assim as
práticas na educação infantil, principalmente
após os anos 70, que prioriza a educação
contemporânea.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, podemos afirmar que o jogo e a brincadeira são elementos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, moral e social da criança.
Pode-se perceber durante o desenvolvimento desta pesquisa, que o brincar é uma forma
de contextualizar, construir e ampliar novos conhecimentos, mesmo porque o jogo não tem
apenas a função de recriar e divertir.
Como já foi visto, mas também pode se tornar um grande aliado da prática pedagógica,
visando a construção de uma aprendizagem prazerosa e significativa.
Atualmente a criança vem perdendo espaço físico e temporal para a prática de jogos
e brincadeiras, a infância mergulhou num universo de consumismo e alienação alimentados
por propagandas televisivas e jogos eletrônicos.
Faz-se necessário inserir métodos lúdicos no cotidiano escolar a fim de torná-lo em um
ambiente agradável e propício ao desenvolvimento da criança,
fortalecendo os processos interativos e enriquecendo a cultura infantil, facilitando também a compreensão e retenção de conteúdos ensinados, estimulando a criatividade e raciocínio da criança.
É indispensável destacar que as brincadeiras constituem parte da infância, principalmente de 0 a 6 anos de idade. Embora observamos que nem sempre estejam presentes nas
instituições de educação infantil, ao desenvolver esta pesquisa percebeu-se claramente que
os jogos e brincadeiras possibilitam o desenvolvimento social, emocional e criativo da criança.
O brincar é inerente ao ser humano, segundo Vygotsky a criança aprende com a interação com o outro, ou seja, o filho aprende a brincar com seus pais, desde o nascimento os
pais emitem sons , gesticulam, fazem micagens, cantam, dançam fazem de tudo para que o
bebê os perceba e o fazem repetidamente sem nem sequer notar que a criança está aprendendo, mas está.
O cognitivo da criança absorve todas as informações, sejam elas visuais auditivas ou
físicas, enfim a criança absorve e ao longo dos dias e meses as informações vão se reproduzindo e se mesclando com novas informações, gerando outros aprendizados e modificações
em suas produções, ou seja , os seus gestos e realizá-los é trazer para a criança prazer.
Segundo Piaget, os esquemas da criança vão aumentando devagar conforme suas necessidades e de acordo com o prazer que as ações lhe proporcionam, Piaget traz também
as fases do desenvolvimento e específica como a criança absorve as informações e assimila
o conteúdo desenvolvendo-se continuamente.
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O DESENHO E SEUS BENEFÍCIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem o intuito de analisar os benefícios do desenho na educação
infantil. Devido a isso, discute-se no decorrer do mesmo uns pontos importantes sobre como
o desenho pode auxiliar a criança no processo de aprendizagem, as diferentes linguagens que
as crianças utilizam nesse processo, o significado e importância do desenho para a criança no
processo de alfabetização. Foi utilizado como metodologia de pesquisa bibliográfica e com a
finalidade de alcançar as propostas do presente trabalho. Conclui-se então, que o desenho na
educação infantil contribui de forma significativa não apenas na alfabetização da criança, colabora
também no desenvolvimento da mesma em toda vida.

Palavras-chave: Desenho; Benefícios; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

a vida de qualquer criança, a alfabetização desempenha um papel muito importante, pois, é através dela que a criança se desenvolve socialmente, cognitivamente e suas habilidades, além da construção de conhecimentos, isso através
das experiências de vida de cada criança, em casa e na escola.
Durante o processo da alfabetização, cada criança leva com ela na escola as primeiras
experiências grafadas no papel em forma de desenho, e é através do desenho que permite
cada criança expor seus sentimentos, seus desejos, suas vontades e anseios. Pode-se dizer
então que, o desenho torna-se uma linguagem significativa, ou seja, ele torna-se um elo entre
a criança e a descoberta do mundo.
Existem muitas crianças que possuem o contato com a língua escrita no ambiente
em que está inserida. Pode-se enfatizar a observação de cada criança no ambiente familiar
sobre os materiais escritos, seja em produtos utilizados em casa, ver alguém escrevendo um
bilhete e entre outros. Diante disso, esse primeiro contato com a escrita e leitura possibilita a
percepção de cada criança sobre a comunicação.
A participação e a inserção da criança no mundo letrado, inicia-se através do processo
de compreender e adquirir a linguagem escrita dentro da realidade de cada uma. Com isso,
através de escritas presentes no cotidiano da criança, a mesma consegue construir significados sobre o que a mesma desenhou.
Assim sendo, este presente trabalho tem como objetivo analisar os benefícios do desenho infantil no processo de aprendizagem, portanto, acredita-se que o assunto abordado
neste trabalho é muito importante para os docentes em sala de aula, pois, é de extrema necessidade conhecer a finalidade do desenho na educação infantil e sua importância para o
desenvolvimento da aprendizagem e para se construir o conhecimento da criança. Frente ao
tema abordado, investiga-se sobre a contribuição do desenho infantil para o desenvolvimento
da aprendizagem da criança.
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SIGNIFICADO DA INFÂNCIA
De acordo com estudos, o significado
de infância, pode-se dizer que são lembranças de momentos vividos enquanto se era
criança, ou seja, uma brincadeira com amigos, um brinquedo preferido, momentos com
a família, onde a alegria se fazia presente.
Para alguns, ao contrário, a infância foi marcada por momentos tristes, por situações de
injustiça, questões familiares e entre outros.
Assim, o termo infância traz a ideia sobre os diferentes tipos de criança, e isso está
relacionado em vários aspectos, sejam eles
políticos, econômicos, culturais e a sociedade
em que cada uma vive. Em vários significados
sobre o conceito de infância, depara-se com
o desafio da análise desse conceito. A infância foi construída ao longo da história do ser
humano e existem várias definições.
De acordo com Damazio (1994, p.20),
criança “é um sujeito em seu processo de
crescimento, com suas possibilidades orgânicas e mentais portadora de seus próprios
meios de viver e conhecer a realidade”. Segundo o autor, a criança é um ser em desenvolvimento, que vai crescendo intelectualmente e fisicamente, cada um com suas
próprias características dentro do contexto
social em que está inserida. Por outro lado,
existem algumas condições para ser criança
relacionando de acordo com a faixa etária, ou
seja, a idade.
O significado de infância está relacionado com a idade específica da criança, pois, é
nessa etapa que a mesma está se desenvolvendo a cada dia, socialmente, fisicamente e
cognitivamente.

De acordo com estudos, a infância é
devida às diversas teorias que surgiram com
a finalidade de aumentar as reflexões sobre
a história e sociedade da criança. Pode- se
enfatizar como o principal precursor que estudou e discutiu sobre o desenvolvimento social
da criança o historiador francês Philippe Ariès
(1981).
O autor inicia seus estudos investigando e analisando a arte medieval. Durante o
século X, a arte não conhecia o conceito da
infância, era perceptível a falta de retratação
da infância na idade média em alguns séculos. Era normal na sociedade ter o pensamento de que não tinha que se preocupar em falar
sobre as crianças.
De acordo com o autor, o mesmo chega
a concluir que os momentos da infância e de
ser criança:
[...] a primeira idade é a infância que
planta os dentes, e essa idade inicia-se
quando a criança nasce e dura até os
sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de enfant (criança), que
quer dizer não falante, pois nessa idade
a pessoa não pode falar, nem formar perfeitamente as suas palavras,pois ainda
não tem os seus dentes ordenados, nem
firmes [...] (2006, p.6).

Assim, o termo enfant do (francês) falado pelo autor Ariès tem seu significado que
originou da língua francesa, que quer dizer
criança. A palavra infância originou-se do latim, infans, que significa aquele que não consegue falar.
Ainda de acordo com Ariès, a infância
é um processo que começa desde o nascimento da criança até os sete anos de idade.
Nesse período a principal característica era
a falta da linguagem, ou seja, a criança não
conseguia expressar-se através de sua fala.
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Ariès ainda destaca dois sentimentos
que surgiram na infância durante os séculos
XVI e XVII que originaram uma possibilidade
nova para as crianças. Através desses sentimentos, torna- se mais significativo para o
processo de reconhecer a infância, pois, o
sentimento de paparicação e moralização
da criança caracterizam-se em duas atitudes
contraditórias dos adultos perante a criança
(ARIÈS, 2006, p.99).
No começo, na infância, tinha o sentimento compreendido como se a criança não
tivesse afetividade. Philippe Ariès enfatiza que
as crianças, não eram abandonadas e maltratadas, apenas não havia sentimento pelas
mesmas.
Antigamente, os adultos não sabiam sobre essa particularidade das crianças e por
isso, quando as mesmas já haviam desmamado, já eram colocadas junto com os adultos
para trabalharem.
Ao analisar esse tratamento antigamente da criança no mundo atual em nossa sociedade, todos iriam se espantar com essa
insensibilidade, acreditavam que como a infância era passageira, se houvesse o falecimento de uma criança, não se importavam.

BENEFÍCIOS DO DESENHO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Geralmente, associa-se a palavra desenho a atividades gravadas e reproduzidas
com lápis no papel, as ideias representadas
por objetos ou até mesmo a alguma figura
e imagem reproduzidas. Portanto, o desenho
é a maneira de expressão de cada criança
em particular, ou seja, é o modo que cada
uma expressa seus desejos, ideias, vontades
e sentimentos, bem como revela sua ideia
do mundo por meio das diferentes maneiras
de mostrá-lo. Constitui também o modo de
expressão particular da criança, do ambiente
em que está inserido.

O desenho, pode-se perceber assim,
que além de estar presente nas atividades
de todo ser humano, encontra-se presente
também no dia a dia da criança, seja em representações, em mapas, cadernos da escola
ou até mesmo ao abrir um livro de histórias
com figuras.
Segundo Derdyk, o desenho apresenta
uma natureza transitória e tão versátil, utilizado em vários momentos de nossas vidas.
(1993, p.10). A autora ainda destaca sobre a
antiguidade da linguagem do desenho, “permanente, sempre esteve presente desde que
o homem inventou o homem''. Atravessou
fronteiras espaciais e temporais, e por ser tão
simples, teimosamente acompanha a nossa
aventura na terra”(DERDYK, 1993, p.10).
Edith Derdyk, destaca que o desenho
percorreu por vários e diferentes caminhos
durante a história e da evolução do ser humano, com isso o mesmo continua fazendo
parte da vida do homem até hoje.
Os homens antigamente desde a pré-história “[...] tinham a mesma necessidade
que nós de comunicar o que estavam pensando e sentindo. Devem ter feito isso de
várias formas. Uma delas foi desenhando e
pintando” (ZATZ, 2002, p.16). O desenho
era usado pelos homens para se expressarem graficamente, foi o primeiro registro que
o ser humano utilizou, entre as diferentes linguagens, dentro da sociedade primitiva para
se comunicarem.
Desde a pré-história, os homens registravam nas paredes de cavernas desenhos,
era uma forma de se expressarem para revelarem a maneira de viverem e passarem suas
experiências e conhecimentos da época.
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Ocorreram algumas transformações no
contexto social no passar do tempo, consequentemente aperfeiçoaram-se os desenhos
e os mesmos começaram a adquirirem formatos mais elaborados. Em diferentes sociedades, cada desenho assume-se um papel.
Na Mesopotâmia, por exemplo, foi através do
desenho o auxílio que o povo oriental e ocidental obteve, pois, foram elaborados mapas
cartográficos para facilitarem as atividades
comerciais dos mesmos.
Zatz, diz que lentamente, o desenho
começou a representar-se através de materiais diferentes, como: barro, pedras, argilas,
madeiras e finalmente, no papel conhecido
atualmente. (2002, p.20). Observa- se que antigamente e atualmente “o homem sempre desenhou. Sempre deixou registros gráficos, índices de sua existência, comunicados íntimos
destinados à posterioridade” (DERDYK, 1993,
p.10). De acordo com a autora, pode-se dizer
que, durante o processo trilhado pelo homem,
o desenho teve um papel muito importante,
além de contribuir de forma significativa para
o desenvolvimento da linguagem nas antigas
sociedades e proporcionar o início da escrita.
O desenho, da mesma maneira que se
estabeleceu como uma maneira para que as
antigas civilizações pudessem se expressar,
até hoje é a primeira grafia que a criança se
manifesta. É através do desenho que a criança constitui sua forma de registrar seus sentimentos, suas descobertas, ou seja, o mundo
do seu ponto de vista.
Com isso, o desenho é responsável
por diversas possibilidades no mundo infantil, “possibilidade de brincar, o desenho como
possibilidade de falar [...]” (MOREIRA, 2009,
p.26). A autora afirma que ao desenhar a
criança desenvolve outras linguagens e outras
formas de se expressar como brincar, cantar,
falar e entre outras.

Conforme o crescimento da criança
nota-se as mudanças que ocorrem nos desenhos. A cada faixa etária, a criança desenvolve suas próprias características e diversas
formas de desenhar. Essas formas de desenhar são diferentes entre as crianças. Isso
devido às características de cada uma, o contexto social em que vivem fatores sociais e
biológicos.
Considerando as características particulares do desenho de cada criança e levando
em conta que o mesmo desenvolve vários
aspectos da criança como emocional, cognitivo e entre outros, vários profissionais como
psicólogos, psiquiatras e outros, têm estudado o desenho.
Um dos primeiros que dedicou ao estudo o desenho da criança e seu cognitivo
foi Georges Henri Luquet (1969). O mesmo
em seus estudos tinha o objetivo de compreender a maneira de a criança desenhar. Georges Henri Luquet acreditava, segundo sua
concepção, que o desenho infantil “não mantém as mesmas características do princípio
ao fim''. Portanto, convém fazer sobressair o
caráter distintivo das suas fases sucessivas”
(LUQUET, 1969, p.135).
O autor ainda destaca que no começo,
a criança inicia seu desenho sem interesse na
representação de alguma coisa e ao finalizar
o mesmo, já consegue interpretar seu desenho dando um nome. Cada criança, através
do desenho, consegue revelar detalhes, por
menores que sejam, além de não se preocuparem com a estrutura visual.
Com o passar do tempo e idade, os
desenhos começam a terem detalhes através
de objetos “[...] têm por finalidade particularizar as formas que antes eram genéricas”
(PILLAR, 1996, p.50). Segundo a concepção da autora, observa-se que o desenho da
criança se caracteriza pelo visual, ou seja, o
desenho infantil começa a ser representado
com vários detalhes.
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Diversos autores afirmam que a partir
do momento em que a criança consiga desenvolver e consequentemente evoluir seus
desenhos, paralelamente desenvolverá sua
escrita. Os mesmos consideram “a evolução
das garatujas ao desenho como linha evolutiva direta e reta, mas a escrita com a derivação particular” (SINCLAIR, 1987, p.77).
Com base nessa teoria, Wallon (apud,
SINCLAIR, 1987, p.77) diz que o desenho aparece espontaneamente; seu desenvolvimento
baseia-se na interpretação que a criança dá
às próprias garatujas. A escrita aparece como
uma imitação das atividades do adulto”.
Frente a essas concepções, pode-se
dizer que o desenho, bem como a escrita,
apesar de diferentes, são duas linguagens
que se completam, ou seja, cada uma com
sua característica. Assim, acredita-se que o
desenho é a primeira escrita da criança, além
de ser uma forma de comunicação com o
mundo adulto serve também como linguagem
para a imaginação.
Enfim, pode-se observar que a cada
período do desenho da criança, a mesma
evoluiu graficamente, além de aprimorarem
os desenhos, automaticamente adquirem
confiança e capacidade de grafar vários sinais gráficos. Com isso, o desenho da criança
possuirá abertura às diferentes maneiras de
linguagens expressivas presentes no seu dia
a dia, assim como a escrita, que até então,
a mesma não conhecia. Dessa maneira, por
meio do desenho, a criança possui as primeiras noções sobre o que realmente a escrita
representa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para analisar as várias características do
assunto, a pesquisa obteve uma revisão bibliográfica sobre a temática através de uma análise
documental do assunto abordado.
A metodologia que pudesse ser adotada seria através de suas experiências e marcas
através da primeira escrita, ou seja, o desenho.
No meio infantil, essa linguagem gráfica se torna encantadora “dotada de prestígio por ser
secreta, [...] exerce uma verdadeira fascinação
sobre a criança, e isso bem antes dela própria
poder traçar os verdadeiros signos” (MÈREDIEU, 2006, p.10).
Sendo assim, segundo o autor, na vida
de qualquer criança o desenho é uma peça
fundamental, ele é um elo que permite que a
criança libere sua imaginação, bem como conheça regras e rotinas em seu contexto social,
mas principalmente mostra-se como a primeira
representação gráfica da criança.
Através de materiais, sejam eles: lápis,
papel ou qualquer outro, cada criança desde
nova utiliza os mesmos para deixar registros
gráficos de suas marcas, traços ou até mesmo
imitar uma escrita. O imitar da criança não é
uma cópia, mas sim uma vontade que a mesma tem em grafar sua própria escrita. A imitação surge não como uma cópia, mas revela o
desejo da criança em produzir a sua própria
escrita. Nesse desejo de representação, surgem
os primeiros registros que são transmitidos aos
conhecimentos das crianças.
Os desenhos unidos à criatividade expressam o que cada criança pensa e que muitas
vezes não conseguem falar, ou seja, ela coloca
no papel suas ideias, seu íntimo, curiosidades
e etc. Com isso, “experiência gráfica é uma
manifestação da totalidade cognitiva e afetiva,
quanto mais a criança confia em si, mais ela
se arrisca a criar e a se envolver no que faz”
(OLIVEIRA, 1994, p.41). Segundo a reflexão da
autora, cada criança usa subjetivamente seus
conhecimentos e através da exploração das
suas próprias possibilidades, a mesma usa o
desenho para viver suas próprias experiências.
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Dessa maneira, o desenho contribui
para que a criança consiga se comunicar antes de aprender a escrever de forma convencional. O desenho se torna uma base muito
importante e contribui para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Durante esse
trajeto, contempla-se diversas formas de linguagens ao brincar, ao cantar, ao dançar e
etc., essas formas são essenciais para a formação da identidade, da inteligência e da personalidade da criança” (MELLO, 2005, p.24).
Sendo assim, de acordo com a autora, o desenho na infância, oportuniza para a
criança vivências com diferentes maneiras de
linguagens e com isso a criança começa a
compreender um significado maior e melhor
em todos os sentidos, além da contribuição
do desenvolvimento da aprendizagem da
criança.
Observa-se que no processo do desenvolvimento da aprendizagem da criança
que “quando pressionada no tempo e pela
mecânica que a faz repetir formas sempre
iguais, é que a criança rompe com o seu desenho”. Acontece realmente uma quebra, um
corte e a criança para de desenhar” (MOREIRA, 2009, p. 70). De acordo com a autora, a
partir do momento em que a criança começa desenvolver sua aprendizagem a mesma
abandona o desenho.
O desenvolvimento da aprendizagem é
muito importante na vida social de cada criança, verifica-se quase sempre uma diminuição
da produção gráfica, já que a escrita – matéria
considerada mais séria - passa então a ser
concorrente do desenho” (MÈREDIEU, 2006,
p.11). O autor Mèredieu, menciona sobre a disputa no método de impedir o desenvolvimento do desenho infantil, essa diminuição ocorre
devido algumas metodologias no processo
de alfabetização da criança. Há casos em que
algumas crianças se sentem desestimuladas
devido à atividades que se tornam mecânicas
durante o processo de alfabetização.

Durante o processo educativo que normalmente a escola propõe alfabetizar exige
memorização e repetição das letras, sílabas,
sendo assim, esse método não é muito eficaz,
pois, desperta na criança desinteresse em desenvolver alguns processos educativos, além
disso, a criança abandona o desenho, pois,
esse método já passa a ser desprezado.
Destaca-se que “a perda do desenho,
aparentemente vista como uma substituição
de um código por outro, revela apenas a maneira como a criança é vista pela escola”
(MOREIRA, 2009, p. 72). Segundo a autora,
existem escolas que por exigência em alguns
contextos sociais, insere antes do tempo, as
crianças para serem alfabetizadas. Com isso,
o tempo da criança é preenchido com diversas atividades que não são valorizadas, onde
a criança não consegue expor suas expressões e vivências construída com suas experiências cotidianas.
O processo de aprendizagem não deve
ser desqualificado, mas sim considerar a importância e as contribuições que o desenho
traz no desenvolvimento da criança. Por isso,
é dever da escola, utilizar as diferentes maneiras para que as crianças possam se expressar, como a partir do desenho.
Faz-se necessário observar a necessidade de cada criança, oportunizando as mesmas, possibilidades para que aos poucos elas
possam se inserirem no processo de alfabetização tão complexo, sem cobrar e exigir que
cumpram algumas regras, pois isso gera um
bloqueio quando a criança desenvolve o seu
desenho. Sendo assim, com a existência de
atividades presentes no currículo da escola, a
criança começa a dizer que não quer ou não
sabe desenhar. O desenho infantil começa
a ser substituído devido algumas exigências
da sociedade, assim as crianças ficam mais
tempo em salas de aula.
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Pode-se considerar, “[...] desenhar e o
brincar deveriam ser estágios preparatórios
ao desenvolvimento da linguagem das crianças” (VYGOTSKY, 1984, p.134). segundo Vygotsky, a criança consegue se expressar por
meio do desenho, onde o mesmo pode ser
considerado como um elo no processo de alfabetização. Com base nisso, as crianças que
iniciam a alfabetização através do desenho se
desenvolvem com mais facilidade.
Sendo assim, as escolas, ao reconhecerem que o desenho da criança contribui para
o desenvolvimento da aprendizagem, “[...] as
suas hipóteses e desenvolver a sua capacidade intelectiva e projetiva, principalmente,
quando existem as possibilidades e condições físicas, emocionais e intelectuais para
elaborar estas “teorias” sob formas de atividades expressivas” (DERDYK,1993, p.54).
Desse modo, observa-se que a criança
para começar a se alfabetizar, é muito importante que a mesma possa ter oportunidade de
criar suas opiniões, pensar, tirar suas dúvidas
sobre o processo de alfabetização, e sempre
levar em conta suas vivências e conhecimentos fora da escola.
Portanto, o professor se torna responsável em elaborar um local estimulante para a
criança, não apenas no processo de alfabetização, mas também na elaboração do desenho na sala de aula. “Segundo a autora Edith
Derdyk, observa que a partir do momento que
o professor respeita e reconhece a criança”
[...] o processo de aquisição linguagem gráfica, retomando as descobertas e frustrações
que envolvem o ato de desenhar, revivendo
operações mentais e práticas que são exigidas pelo desenho, surgirá uma forma inédita
e pessoal de se relacionar com o universo
infantil: a partir da experimentação e da investigação que nascem novos significados no
encontro entre o adulto e a criança (1993, p.
50) de acordo com a autora é nítido o quanto
é importante resgatar no momento da infância

o desenho da criança, é muito importante que
o professor mergulhe no desenho das crianças pra encontrar alguns caminhos que levem
aos significados para vivenciar essa grafia na
linguagem particular da criança.
A partir do momento que cria-se esse
elo do desenho e a vida da criança, pode
compreender as atividades feitas pelas mesmas. O professor deve ter um olhar para o
desenho da criança, pois, o mesmo tem um
significado para cada uma, dependendo da
reação da relação desta linguagem gráfica,
a criança começa ter mais coragem e se expressa criativamente. Se a professora mostrar
uma insatisfação frente ao desenho da criança, ela pode se sentir desestimulada.
Dessa maneira, as contribuições do desenho na educação infantil no processo de
alfabetização, necessita ter mais valor na escola. O desenho infantil necessita ser mais
reconhecido sobre sua importância no desenvolvimento da criança, não apenas na escola,
mas também na vida da criança.
Enfim, todo ser humano sente a necessidade de expressão, frente a isso, não deve
pensar que o desenho na educação infantil
é apenas visto como uma forma da criança
se expressar, mas também como uma linguagem que contribuirá como base para o desenvolvimento gráfico e de aprendizagem para a
mesma em todos os sentidos pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção do presente trabalho monográfico foi analisar as contribuições que o desenho
traz para a criança na educação infantil no processo de alfabetização. Frente a isso, verificou-se o quanto é importante deixar com que a criança manifeste seus sentimentos através do
desenho, pois, o mesmo além de auxiliar no desenvolvimento para a alfabetização, colabora
também em todas as áreas da vida da criança.
Essas linguagens áreas ligadas às aprendizagens escolares colabora com o desenvolvimento da criança naturalmente no processo da alfabetização. Dessa maneira, pode-se
afirmar que o desenho da criança, visto no decorrer do trabalho, é a primeira maneira que
a criança consegue se expressar graficamente para se comunicar, por ser o antecessor da
aprendizagem.
Sendo assim, a partir de estudos apresentados no decorrer do trabalho, conclui-se que o
desenho na educação infantil, contribui de forma significativa não apenas no desenvolvimento
da aprendizagem da criança, mas também auxilia a criança em todos os sentidos.
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, pode-se refletir sobre o quanto é importante o desenho infantil no processo da aprendizagem da criança. Dessa maneira, observa-se
que quando a criança participa do processo de alfabetização, reduz o ato de desenhar. Isso
acontece devido à importância que a escola dá ao sistema convencional de aprendizagem.
Sem hierarquizar o desenho e a alfabetização, o presente trabalho pretende mencionar
que estas duas linguagens, por serem tão diferentes, se completam e são importantes para
a alfabetização da criança. Assim, entende- se que a alfabetização da criança, origina-se
não apenas por uma só linguagem, mas sim da ligação das diferentes maneiras com que a
criança se expressa.
Sendo assim, não pode- se dizer que na vida da criança apenas um momento é importante, a alfabetização, sem destacar o papel do professor nesse trajeto. Durante esse aprendizado, o professor se torna uma peça fundamental no momento que desenvolve as atividades,
pois, tem que valorizar os conhecimentos e linguagens diferentes prévias das crianças e além
de dar valor aos desenhos que as mesmas produziram desenvolver um ambiente acolhedor.
Frente a essa exposição, se torna necessário refletir perante alguns profissionais na área
da educação, que dizem que o desenho infantil não tem valor como atividade. No decorrer do
trabalho, ressalta-se que o desenho que a criança produz, realmente não deve ser aplicado
como apenas uma atividade de passatempo demitido de significados, mas sim como uma
linguagem particular da criança, pois, o mesmo faz parte do seu desenvolvimento. É de extrema importância saber que é por meio do desenho, que a criança expressa seus sentimentos,
se comunica, pensa e etc.
Conclui- se por fim, que é fundamental que todas as escolas promovam o processo de
alfabetização juntamente com os conhecimentos prévios das crianças dentro do contexto social e cultural de cada uma, respeitando as individualidades, as brincadeiras e principalmente
o tempo e jeito de aprender. É através desse olhar que se promove o desenho
da criança e consequentemente o mesmo contribui no processo de alfabetização
em cada uma.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
RESUMO: Este artigo tem por objetivo investigar o eixo de números nas séries iniciais do ensino
fundamental I, tendo como base o Currículo da Cidade de São Paulo no componente curricular da
matemática, com a finalidade de promover reflexões sobre as possíveis dificuldades na construção
de conhecimentos ligados ao eixo dos números. Assim, a forma com a qual a sociedade se
relaciona com a matemática e o ensino dela vêm sendo discutidas e passando por diversas
mudanças conforme as demandas encontradas na sociedade.Contudo, muitos professores se
deparam com as dificuldades de aprendizagem do aluno e com a desmotivação dos estudantes
em aprender e desenvolver os conceitos abordados pela matemática, muito por conta da forma
como a mesma foi desenvolvida, pautada em métodos tradicionais tecnicistas onde o objetivo
era o desenvolvimento abstrato, sem a preocupação de promover o diálogo entre as demais
áreas do conhecimento e aplicações diretas nas vivências dos estudantes.Diante desse cenário,
discutir e promover novas formas que contribuam para construção de conhecimentos significativos
na matemática é uma ação de fundamental importância para a ampliação e consolidação de
uma educação crítica e referenda pelas demandas atuais da sociedade.Visando promover uma
educação crítica com o foco voltado para desenvolvimento integral do estudante e atendendo às
atuais necessidades da sociedade, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo elaborou de
forma colaborativa com os membros da comunidade escolar o documento Currículo da Cidade
de São Paulo, onde especificamente no componente curricular de matemática adota-se como
referencial os conceitos expressos na Etnomatemática de Ubiratan D’ Ambrósio.

Palavras-chave: Etnomatemática; Currículo da Cidade; Eixo dos números.
30 - setembro/2021 - Educar FCE

114

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

INTRODUÇÃO

O

pensamento matemático abstrato iniciou-se após o desenvolvimento da linguagem
e da escrita, porém milhares de anos foram necessários para que o ser humano
entendesse as diferenças entre os conceitos abstratos e as situações cotidianas
que envolvessem os números.
Os registros mais antigos relatam que a arte de contar iniciou-se graças aos rituais religiosos das civilizações antigas e os aspectos ordinais são remetidos aos conceitos quantitativos.
Até as décadas de 60 e 70 a matemática era influenciada por movimentos como “matemática moderna” que se espalhou por diversos países. O movimento objetivava um ensino
voltado para o desenvolvimento excessivo da abstração, ou seja, focando mais na teoria do que
na prática (ZORZAN, 2007).
A partir dos movimentos estudantis no início da década de 70, as áreas do conhecimento
caminhavam para um modelo de educação crítica, inicialmente no ensino superior, a fim de
desenvolver construções de conhecimentos mais voltados às diretrizes políticas servido como
base para promover a justiça e igualdade social, posteriormente essa nova forma de construir
conhecimentos se espalhou por toda a educação básica.
Em vez de uma proposta pautada em um viés tradicional e tecnicista, o estudo da matemática passou a ser concebido pela resolução de problemas, buscando ser mais significativa
para os estudantes.
Pires (1990) relata mudanças na organização dos objetos de estudos na matemática:
Assim, números, grandezas e figuras, por exemplo, passam a dividir as atenções com vetores,
matrizes, permutações e proposições, constituindo sistemas caracterizados por propriedades, por
relações. Posteriormente, os próprios sistemas multiplicam-se, transformam-se, sem perder suas
características básicas, suas propriedades fundamentais. Ocorre, assim, um deslocamento das
atenções, dos objetos, para as relações (PIRES, 2000, p.99).

Dentre os objetos mencionados por Pires (1990), destacamos o eixo dos números. Para
Ifrah (1989, p. 16) a percepção direta do número ou sensação numérica, passa a ser contextualizada em situações problemas e aplicações significativas no cotidiano. O número que era
apenas uma representação começou a ter atribuição de valores e significados.
A contagem numérica foi precedida da necessidade do ser humano de controlar seus
pertences, controlando tal ato por meio de entalhes, corpo para contagens, marcas, realizações
de agrupamentos e o registro quantitativo desses processos.
A história dos números tem alguns milhares de anos. É impossível saber exatamente como tudo
começou. Mas uma coisa é certa; os homens não inventaram primeiro os números para depois
aprenderem a contar. Pelo contrário, os números foram se formando lentamente, pela prática diária
das contagens (VITTI, 1999, p. 50).

Diante do contexto apresentado, o artigo tem por objetivo investigar o eixo de números nas
séries iniciais do ensino fundamental I, tendo como base o Currículo da Cidade de São Paulo
no componente curricular da matemática, com a finalidade de apontar as possíveis dificuldades
na construção de conhecimentos ligados ao eixo dos números.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
CRÍTICA NA CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS
São inúmeras as situações onde nos
deparamos com a utilização de conceitos matemáticos aplicados ao nosso dia a dia, seja
para fazer compras no mercado, representar
algum endereço ou simplesmente olhar as
horas no relógio. Esses conceitos básicos da
matemática costumam estar presentes nos
mais diversos afazeres da sociedade.
Para Gómez (2003, p. 24), a linguagem
matemática possui dois significados,
Um deles, estritamente formal, que obedece a regras internas do próprio sistema e
se caracteriza pela sua autonomia do real
(constatação empírica). E outra dimensão de
significado que poderíamos chamar de referencial, o qual permite associar os símbolos
matemáticos às situações reais e torná-los
úteis para, entre outras coisas, resolver problemas (GÓMEZ, 2003, p. 24).
Diante das dificuldades na educação
matemática ao assumirem uma postura formal para o seu estudo, onde a mesma era desenvolvida sem a preocupação de ser aplicada diretamente nas situações cotidianas, um
novo movimento surgiu no início da década
de 70, inicialmente nas universidades transformando a educação e por consequência o
ensino da matemática em algo mais crítico.
Esse modelo de uma educação crítica
logo se espalhou pelas demais modalidades
de ensino e dessa forma as áreas do conhecimento passaram a adotar uma postura mais
crítica, saindo de uma forma centrada no desenvolvimento da matemática “pura”, sem a
preocupação de aplicações práticas no dia-a-dia, o que cria novas possibilidades, onde as
aprendizagens se tornam significativas para
o educando, com aplicação direta nas vivências.

A construção dos conhecimentos matemáticos começa mesmo antes da criança
frequentar a escola, nas interações com as
pessoas do seu convívio, através de brincadeiras, nas observações da criança com o
mundo.
Segundo Ifrah (1989, p.19) “entre seis
e doze meses, um bebe adquire uma certa
capacidade de apreciação global do espaço
ocupado pelas coisas ou pessoas próximas
dela. Ele assimila então agrupamentos de
seres e objetos que lhe são familiares pela
natureza e pelo número. Mas o número simplesmente sentido e percebido não é ainda
concebido por ele de modo abstrato [...]”.
Contudo início sistematizado da construção dos conceitos matemáticos básicos
e significativos para o desenvolvimento da
sociedade é iniciado de forma direcionada
e estruturada nas séries iniciais do ensino
fundamental I, no qual os números não são
apenas códigos e representações “frias” de
conceitos, mas passam a exercerem uma
função social, significativa e potencializadora
da interação da criança com o meio em que
vive e na sociedade como um todo, como
por exemplo: quando uma criança pensa no
número 2 esse conceito certamente vem seguido de alguma vivência dela, como duas
balas, duas pessoas, dois brinquedos, etc.
Diante desse novo cenário e visando
o desenvolvimento do aluno em sua integralidade, a Secretaria Municipal Educação de
São Paulo desenvolveu o Currículo da Cidade de São Paulo, um documento elaborado
de forma colaborativa pelos profissionais da
rede e a comunidade escolar, colocando o
aluno como protagonista na construção de
seus conhecimentos e um cidadão atuante
na sociedade.
Direcionado para a matemática, esse
documento evidencia sua intenção em promover aprendizagens significativas para os
educandos, destacando nas séries do ensino
fundamental I as funções sociais dos números e dos conceitos matemáticos,
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No eixo Números, o Currículo da Cidade
enfatiza o trabalho com o pensamento numérico no sentido de conhecer as diferentes funções dos números naturais: quantificar, ordenar, comparar, medir e codificar, sem perder
a perspectiva do trabalho com as operações
aritméticas em situações que permitam a
sua reflexão. Além disso, ao longo do Ensino
Fundamental, o documento propõe a ampliação do conhecimento dos diferentes campos
numéricos (racionais, inteiros, irracionais e
reais), bem como de suas relações numéricas, permitindo aos estudantes dar sentido
às propriedades de cada um deles. No estudo desses campos numéricos, o documento
enfatiza os registros e os significados desses
números nos diferentes campos, além de fazer usos desses significados nas operações.
Nesse eixo, é possível desenvolver algumas
ideias fundamentais da Matemática, como
aproximação, proporcionalidade, ordem e representação, entre outras. Também é possível
usar a história da Matemática como estratégia
de ensino (CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO
PAULO, 2017).

REFLEXÕES SOBRE DO EIXO DOS
NÚMEROS NO ENSINO FUNDAMENTAL
I NO CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO
PAULO
A organização do ensino fundamental
na rede municipal de ensino da prefeitura de
São Paulo é feita por meio de ciclos, visando
à formação integral do estudante, respeitando o seu tempo e as suas necessidades no
processo de construção dos conhecimentos.
São eles os ciclos de:
Alfabetização (1º ao 3º ano)
Interdisciplinar (4º ao 6º ano)
Autoral (7º ano 9º ano)
O Currículo da Cidade é um documento
construído de forma colaborativa entre todos
os membros da comunidade escolar, definindo as aprendizagens essenciais a que todos

os estudantes brasileiros têm direito ao longo da Educação Básica alinhando as orientações curriculares do Município de São Paulo
à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
No componente curricular de matemática os eixos estruturantes que fundamentam
essa área do conhecimento foram definidos
conforme a especificidade da área contendo
a mesma nomenclatura da BNCC (2017).
Sendo composto por cinco eixos:
Números
Geometria
Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
Álgebra
Desenvolvidos de forma articulada, permitindo ao estudante uma construção de conhecimentos significativos diante de uma visão ampla
e crítica sobre os objetos de conhecimento que
permeiam essa área do conhecimento. Para as
reflexões propostas nesse artigo voltaremos
nosso olhar para o eixo dos números o qual
será descrito nos quadros a seguir.

QUADRO DE OBJETIVOS
DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO POR ANO
DE ESCOLARIDADE NO CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO
O componente curricular de matemática
no ciclo de alfabetização tem como objetivo
promover o raciocínio, a representação, a comunicação, o levantamento de hipóteses e a
resolução de problemas nas diversas situações
cotidianas, utilizando as representações pessoais e os conceitos matemáticos para entender,
interagir e modificar o com o meio em vive.
Neste ciclo ocorre a introdução das formas de representação dos conceitos matemáticos, a associação e a maneira de utilizá-los
nas situações cotidianas, é o ciclo onde ocorre a alfabetização matemática do estudante.
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1º ano do ensino fundamental
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2º ano do ensino fundamental
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3º ano do ensino fundamental

Quadro De Objetivos De Aprendizagem E Desenvolvimento Por Ano De Escolaridade No Ciclo De Interdisciplinar (Até o 5º Ano)
O Ciclo interdisciplinar tem como característica se aprofundar nos conhecimentos construídos no decorrer do ciclo de alfabetização, promovendo de forma contínua e progressiva a
autonomia do estudante.
Este ciclo tem como objetivo a evolução da descrição dos processos matemáticos com a
língua materna, ampliando as formas de representações matemáticas e o rigor que elas exigem.
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4º ano do ensino fundamental
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5º ano do ensino fundamental
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Dantas (1994, p.79) ressalta que é relevante o sentimento de empatia entre professor
e aluno, afinal existe o favorecimento de uma
simpatia mútua entre ambos. O educador
deve ser esclarecido em relação ao processo
de ensino e aprendizagem, mentalizar que se
trata de um via de mão dupla, um vai-e-vem
dele para o aluno e do aluno para ele. O movimento da troca é quando o aluno traz consigo
experiências não sabidas pelo professor.
As dificuldades encontradas por alunos
e professores no processo ensino-aprendizagem da matemática são muitas e
conhecidas. Por um lado, o aluno não
consegue entender a matemática que a
escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que
aprovado, sente dificuldades em utilizar
o conhecimento "adquirido", em síntese,
não consegue efetivamente ter acesso a
esse saber de fundamental Importância
(FIORENTINI,1990, p.01).

Diante desse novo cenário onde o conhecimento assume um papel crítico, o processo de construção dos mesmos, se torna
eficiente e significante quando as experiências vivenciadas nos diferentes meios em que
o estudante participa é utilizada no processo
de sistematização dos conceitos estudados,
permitindo que a criança faça variadas conexões com diferentes áreas do conhecimento.
SAVADOVSKY (2007, p. 15) relata que
o baixo desempenho dos alunos na disciplina
de matemática não é um problema enfrentado
somente no Brasil, mas no mundo todo. Verifica-se que as práticas acadêmicas direcionadas a formação dos professores se transformaram em práticas mecânicas e entediantes
que acabam por desmotivar os alunos.

O projeto elaborado pelo Professor
Ubiratan D’ Ambrósio permite a abertura de
discussões e propostas na estruturação curricular, aproximando a matemática com as
demais áreas do conhecimento como, por
exemplo, a de Português, História, Geografia
e Educação Artística.
Nas palavras de Passos (2004, p. 103):
“A princípio, objetivava enfatizar a matemática
[mas que] passou então a englobar questões
relacionadas às demais disciplinas, ocasionando outras perspectivas de ação que envolveu outros sujeitos inseridos na escola [...]”.
A palavra “Etnomatemática” é compostas pelas “as raízes tica, matema e etno para
significar que há várias maneiras, técnicas,
habilidades (ticas) de explicar, de entender,
de lidar e de conviver com (materna) distintos contextos naturais e socioeconômicos da
realidade (etnos) (D’ AMBRÓSIO, 2001, p.60)
Nesse contexto a “Etnomatemática” não
é apresentada somente como um campo teórico de números, mas diante de uma dimensão política e cultural, pois está presente também nas diversas situações vivenciadas pela
sociedade e deve ser interpretada dentro do
seu contexto histórico. Intenciona-se o aprendizado multicultural que valoriza e reconhece
o saber matemático de forma legitimada contemplando as diversas culturas, realidades e
dificuldades apresentadas pelos estudantes.
A construção de conhecimentos nesta
perspectiva busca dentro das salas de aula
entender e apresentar questionamentos sobre
a matemática e seu uso no seio social, partindo da realidade do estudante. Essa possibilidade pode ocorrer, por exemplo, por meio
de projetos e programas que incentivam a
postura crítica por parte dos alunos.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

123

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

Uma das preocupações expressas na
elaboração do Currículo da Cidade de São
Paulo é a de proporcionar diversas estratégias de ensino que possibilitem ao estudante
construir de forma significativa seus conhecimentos, dessa forma, a Etnomatemática se
apresenta como um elemento que fundamenta o ensino crítico da matemática.
Por se tratar de uma metrópole, a cidade de São Paulo apresenta diversas realidades e particularidades que influenciam de
forma direta as atividades desenvolvidas nas
unidades escolares que compõem sua a rede
municipal de ensino, por exemplo, no 1º ano
do ensino fundamental, no componente curricular de matemática.
O primeiro objeto de conhecimento
abordado trata das funções sociais do número, considerando o ensino crítico da matemática e a forma com que esse objeto de conhecimento será desenvolvido em uma escola
localizada em uma Unidade de Ensino Municipal localizada em Pinheiros, zona oeste de
SP, será diferente da forma que será desenvolvido em uma escola municipal localizada,
por exemplo, na Aldeia Tenondé Porã, zona
sul de São Paulo, e é dessa forma que a Etnomatemática se faz fundamental, permitindo
que grupos sociais diferentes, que apresentam particularidades e necessidades diferentes, interajam com o mesmo objeto de conhecimento de uma forma mais significativa de
acordo com sua realidade e suas vivências.

consegue usar esse conhecimento adquirido
a seu favor, fazendo ligações com as outras
áreas do conhecimento para pensar, interagir
e modificar o meio em que vive.
De acordo com Ifrah, (1989 p. 20), seria
um erro pensar que poderíamos fazer muito mais se nos deixássemos guiar apenas
por nossas faculdades naturais de reconhecimento imediato dos números. Na prática,
quando queremos discernir esta ou aquela
quantidade, recorremos à memória ou a procedimentos como comparação, decomposição, o agrupamento metal ou, mais ainda, à
faculdade abstrata de contar”.
Dessa forma, quando o professor promove construções de conhecimentos a partir
dos saberes e aprendizagens desenvolvidas
fora da escola que o aluno possui, partindo
do contexto onde esse estudante está inserido, permitindo que o mesmo reflita, interaja e
modifique a sua realidade, esse conhecimento é construído de forma sólida, tornando-se
significativo, tendo aplicações diretas nas diversas situações do dia-a-dia.

Essa possibilidade de interação dos diferentes grupos que constituem a sociedade
com os diversos objetos de conhecimento se
estende por todo o ensino fundamental na
rede municipal de SP, por meio da Etnomatemática e do Currículo da Cidade de São
Paulo na área da matemática o que exerce
um papel de agente facilitador na construção
de conhecimentos significativos, uma vez
que estudante compreende o que está sendo abordado no objeto de conhecimento e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Possibilitar um espaço para discussão de um meio para promover uma educação crítica é uma ação de fundamental importância a fim de fortalecer os vínculos entre a escola,
professores e estudantes.
Diante do apresentado percebemos que o eixo dos números no ensino fundamental do
Currículo da Cidade de São Paulo retrata uma matemática significativa pautada na questão
da resolução de problemas retirados de situações cotidianas vivenciadas pelos estudantes.
Por fim, o presente artigo teve por âmbito discutir sobre as possíveis dificuldades apresentadas pelos estudantes do ensino fundamental I no eixo dos números do Currículo da
Cidade e refletir possibilidades de ações do professor para solucionar as dificuldades de
aprendizagens apresentadas através de uma educação crítica pautada em aprendizagens
significativas.
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A PARCERIA DA NEUROCIÊNCIAS E A ESCOLA
RESUMO: Considerando a influência e o acesso rápido à informação que a evolução tecnológica
trouxe para o cotidiano da sociedade, é natural que os estudos sobre ensino aprendizagem também
trouxessem novos olhares para como, quando e o que 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 e o aprendizado, 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, estre Artigo traz uma reflexão sobre a relação
entre a Aprendizagem, Neurociências e a sala 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 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 é a modificação do cérebro com a experiência, ou seja, o cérebro que
trabalha modifica de uma maneira tal que a próxima vez acha diferente de acordo com a expressão anterior que teve.
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.
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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 e a mudança comportamental têm um correlato biológico, que é
a formação e consolidação das ligações sinápticas entre as células nervosas” (CONSEZA;
GUERRA, 2014, p. 39); ou seja, entre o cérebro e a educação existe uma relação forte.
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NEUROCIÊNCIAS CONHECER,
ENTENDER PARA EXPLORAR
O QUE É NEUROCIÊNCIAS?
A Wikipédia define assim:
Neurociência é o estudo 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.

Este conjunto de disciplinas (por isso o
nome no plural), chamado de
Neurociências, estudam o Sistema Nervoso, - o cérebro, a medula espinhal e os nervos periféricos - as moléculas que constituem
os neurônios desses órgãos e suas funções
específicas, visando entender seu funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais
alterações, e o comportamento 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, poque 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.
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Neurociência Cognitiva como o nome
já evidencia, é o campo que estuda as capacidades mentais mais complexas, cognitiva
(conhecimento) do indivíduo, como o raciocínio, a linguagem, a memória e o aprendizado.
Neurociências aplicada a 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 esses 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 ecompreender 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 ajude na realização desse trabalho.
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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 e a necessidade 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. 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 e o exercício da
avaliação são elementos centrais para o
aperfeiçoamento e a inovação. 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 e o
complexo funcionamento do cérebro humano.
Se os dados das neurociências forem
interpolados e não extrapolados é mais provável que deduzam 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 e a dislexia. 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.
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A instituição escola 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 estória, 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 Neurociência, 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 de 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.
É o fenômeno da escola transbordante.
Alguém necessita fazer essas tarefas enquanto ninguém as quer e a escola 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.

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.
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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 reorganizam
o sistema nervoso em desenvolvimento,
produzindo aquisição de comportamentos, objetivo da educação.

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”. 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
ou adaptou pode precisar deles em seu
trabalho.

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
Malcon Knowles em 1960 quando adotou o
nome andragogia para sua teoria da aprendizagem de adultos.
A andragogia foi definida com a “arte
e a ciência 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.
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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
e a troca 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 ocorridas
no mundo. Uma grande vantagem desta
modalidade é a integração das diversas
mídias num único meio ou veículo de comunicação: a Internet.

A EAD (Educação à Distância) é uma
metodologia de estudo e acompanhamento
do processo ensino/aprendizagem adequados 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 sem identificados
pontos congruentes dos conceitos aplicados
na Educação a Distância, educação continuada, andragogia e conhecimentos científicos
do cérebro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Baseado em pesquisas bibliográficas, de
trabalhos em torno da Neurociências e a Educação, 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 melhoras no processo de ensino aprendizagem.
Alguns autores corroboram que a tendência é o crescimento 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 e a motivação,
por exemplo, iniciam de um aparato biológico
amparado pelas diversas estruturas cerebrais,
o professor terá um melhor baseamento para
identificar com maior facilidade e agilidade os
casos de transtornos de aprendizagem, podendo assim encaminhar os casos que necessitam de apoios se um profissional especializado ou apenas modificar suas estratégias de
aula, diminuindo a defasagem no aprendizado.
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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. 327-328).
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 e a concentração. Com isso, o público infantojuvenil 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
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 Edu-

cação vem como um estudo a mais, e
não como “receita de bolo” ou uma “panacéia” 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
é a base da motivação da aprendizagem.

O professor é principal o responsável
pelo 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 e o prazer em aprender para
os alunos.
Para que a Educação seja um 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 Beherens (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
da reprodução dos conhecimentos, trazendo
discentes e docentes para a produção do conhecimento de forma participativa.
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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, e a possibilidade 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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JOGOS E BRINCADEIRAS: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O objetivo deste artigo é buscar subsídios na literatura sobre a importância do Brincar/
Jogar na Educação Infantil como facilitador no processo de ensino aprendizagem e na socialização
das crianças. Diversos estudos indicam que a falta da brincadeira na infância pode ser prejudicial
no desenvolvimento futuro, interferindo até mesmo no processo de aprendizagem da leitura e
da escrita nos anos iniciais da educação. O Brincar/Jogo é primordial para o desenvolvimento
funcional global da criança, levando em conta todas as possibilidades, ajudando na expansão da
afetividade e da equilibração por meio da interação com o meio onde se vive.

Palavras-chave: Brincar; Jogar; Desenvolvimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, nessa fase a criança
começa sua caminhada rumo ao futuro. Sabemos que tudo o que fizermos em
prol do desenvolvimento desses pequenos nesse momento da aprendizagem
terá grande importância para o resto da vida.
Brincar a brincadeira é essencial na vida, deixa as crianças mais felizes e receptivas,
colaborando e ajudando-se mutuamente. A responsabilidade no desenvolvimento infantil é
muito grande, pois educar não é tarefa fácil, mas se for feito com afetividade, amor e carinho
consegue-se um melhor êxito nessa caminhada.
A escola é partícipe desse momento ao lado da família e da comunidade, pois é partindo dessa união que a criança irá desenvolver suas habilidades e competências favorecendo
o intercâmbio entre ela e o saber.
A criança faz a leitura do seu universo por meio das brincadeiras, estuda brincando,
sorrindo, criando, ensinando, construindo significados, e mesmo sem ter noção do que está
fazendo, ela está aprendendo e se desenvolvendo. Esse brincar fará com que ela vá aos poucos construindo seus próprios conhecimentos que irão acompanhá-las por toda a existência.
O brincar é intrínseco a criança, a infância. Por meio da brincadeira, há a experimentação, a regulação, a construção de normas para todos os envolvidos. O jogo é a linguagem
que a criança usa para entender e interagir com ela mesma, com os outros e com o mundo
em sua volta. É assim que ela dá significado ao seu próprio mundo interior.
Na Educação Infantil estimular as brincadeiras é algo imprescindível que o professor
deve fazer para melhor trabalhar com seus alunos. A ludicidade tem grande importância no
ensino aprendizagem, e o que importa nesses momentos não é o que se brinca ou o resultado
dessa brincadeira, mas sim o ato de brincar, o momento que foi vivido, dando possibilidades
para fantasiar a própria realidade.
Os professores precisam reconhecer a importância do brincar/jogar e o real significado
do lúdico e fazer conexões entre a ludicidade e a aprendizagem. Para Piaget, as origens das
manifestações lúdicas acompanham o desenvolvimento da inteligência, vinculando-se aos
estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa do desenvolvimento relaciona-se a um
tipo de atividade lúdica.
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O BRINCAR/JOGAR NA HISTÓRIA
Na infância cada movimento possui características e linguagens que são da alçada
do jogo tanto por meio da brincadeira, do
brinquedo, da interação com os amigos, com
os adultos e até mesmo quando a criança
brinca sozinha. O jogo se materializa tanto
nas brincadeiras como também em um espaço de atividades sérias, onde a imaginação
é livre e importante com igualdade para a
criança.
Ao contextualizarmos o brincar ao longo da história é essencial que levemos em
consideração a historicidade cultural dialogando com a construção do conhecimento,
identificando o percurso dessa caminhada e
sua evolução até chegarmos a atualidade, de
modo que possamos verificar os resíduos do
passado que por vezes continuam nos dias
atuais.
O surgimento do brinquedo se entrelaça com a aparição da infância, essa discussão traz uma análise do início da ação do
jogo como ato primordial para o desenvolvimento infantil, sendo pesquisado por áreas
do conhecimento, como a Psicologia e a Pedagogia. Os movimentos artísticos como a
pintura, a poesia e a literatura foram fatores
favoráveis para o surgimento do brinquedo
objeto.
Segundo Postman, 1999, a ideia mais
humanitária de infância surgiu na época da
renascença. No século XVI, o conceito de infância começa a se estruturar com um caráter
social e psicológico, ainda assim nesse período não existia a concepção de desenvolvimento infantil. Esse conceito de infância foi
se aperfeiçoando aos poucos até chegar aos
dias atuais.

Com o surgimento da prensa tipográfica
que, por sua vez, criou um meio de concepção da idade adulta, pois se instalava uma
nova simbologia, a escrita, a leitura e a reflexão, destinadas aos adultos. Assim as crianças foram excluídas do universo adulto e dessa maneira passaram a ter um novo habitat,
que surgiu para elas, que agora chamamos
de infância.
Ainda de acordo com Postman, 1999,
é nessa época que começa ainda que de
modo rudimentar uma preocupação com o
brincar, as crianças e suas características,
pois a prensa tipográfica veio proporcionar
o desenvolvimento de diversas concepções
relativas à criança e ao seu crescimento. Os
registros pictográficos passam a retratar as
crianças, destacando elas brincando com os
brinquedos.
O aparecimento da infância e sua trajetória está muito ligada ao surgimento dos
brinquedos e a relevância que foi dada a eles,
com isso as singularidades das crianças passam a ser percebidas. Todo esse processo foi
conquistando espaço lentamente, principalmente no Século das Luzes, onde foram enfatizados pela literatura, chegando aos séculos
XIX e XX, mas atualmente essas descobertas
sofrem um retrocesso.
O brinquedo surgiu inicialmente sem
uma intenção pedagógica. A criança grega
já na antiguidade, em sua infância era acompanhada por diversos brinquedos, mas não
com a intenção de brincar, mas sim como
amuletos que tinham a incumbência de protegê-las dos males. As crianças abandonadas
também eram deixadas com esses amuletos
para além de proteger, facilitar o reconhecimento dos pais.
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De acordo com Manson, em 2002, as
cidades de Atenas e Roma já existiam variedades de brinquedos como por exemplo os
de locomoção e de transporte, de destreza,
além de bonecas. Os brinquedos eram feitos com madeiras, pedaços de pau, usados
como cavalos ou como um tipo de rodas em
um cabo para a criança brincar montada em
cima, esses brinquedos eram destinados a
facilitar a aprendizagem da marcha.

A palavra brinquedo não era encontrada
nos dicionários no início do século XVI, só a
partir da sua metade que começaram a adotar um termo genérico para designar as brincadeiras. De acordo com Manson, 2002, na
época os termos eram: juguete na Espanha,
giocattolo na Itália, toy na Inglaterra e poppen
werch em Flandres. Na França, a palavra brinquedo apareceu nos dicionários em meados
de 1680.

As bonecas eram ofertadas pelas meninas aos templos, como doação aos deuses,
onde elas pediam a graça de um casamento,
fertilidade e amor, eram objetos de desejo
e paixão por serem uma representação humana, providas de membros articulados para
melhor imitar a vida, e assim se permitia praticar com elas os deslizes simbólicos e imaginários.

Nos dicionários, a palavra lúdico não
é ligada à infância, é usada como uma metáfora. No momento em que ela é brinquedo
são pareadas, há o início das reflexões ainda
que bem remotas quanto a ligação delas com
as crianças. Os autores gregos e latinos são
uns dos primeiros a trazer contribuições nesse sentido. E assim os artistas mais sensíveis
começam a dar atenção às crianças e aos
brinquedos.

Nessa época destacavam-se os brinquedos de destreza, como o jogo com arco,
o ioiô, a piorra, fabricados por artesãos, ou
jogos com ossinhos, caroços ou nozes, meninos e meninas brincavam com os ossinhos.
Existia “O jogo da pentelha" que consistia
em lançar ao ar cinco pedrinhas, apanhando
a maior quantidade possível nas costas da
mão, atualmente é conhecido como O jogo
das cinco Marias.
Na antiguidade tinha ainda brinquedos
como miniatura de utensílios que usavam no
dia a dia, como pratos, mobílias, vasos, almofadas e os brinquedos que emitem sons.
Como percebemos já se evidenciava a presença de um comércio de brinquedos na
Roma dos séculos III a IV d.C., mas isso não
quer dizer que o brinquedo e sua existência
estavam interligados com as questões do desenvolvimento infantil.

No começo não apegava aos sentimentos da criança, mesmo assim houve grande
avanço rumo às questões do desenvolvimento
infantil, construindo num movimento histórico-cultural e dialético as concepções de infância
e brincar que temos até hoje, para refletirmos
sobre a importância dos movimentos sociais,
que se intercalam nessa construção no decorrer de vários séculos.
Os primeiros passos do envolvimento
do brincar com a psicologia infantil, pode ser
contemplada por meio da pintura de Hans Bol
que ilustra um menino nos braços da mãe, segurando um brinquedo. Em meados de 1636,
a infância, ressaltando a inocência da criança
em relação as suas brincadeiras, é retratada
pelo pintor Abraham Bosse. Destacando os
pintores holandeses desse período com suas
obras sobre o meio familiar, onde se destacam as crianças e seus brinquedos.
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No século XVIII, os artistas da época focalizavam mais as crianças das famílias ricas,
em especial os franceses que não se interessavam em retratar os jogos de rua, pois no
período eram considerados como um gênero
mais rude da pintura. As pinturas sobre os
brinquedos, os jogos e o brincar misturavam
metáforas e realismo, propiciando hoje inúmeras reflexões sobre o brincar, e despertando
os pesquisadores de pedagogia e psicologia,
sobre os benefícios para o desenvolvimento
da criança.
Como podemos verificar na citação
acima, a poesia começa a retratar algumas
concepções sobre o brincar e a infância. Os
artistas já começam a pensar no brinquedo.
Os pintores com toda a sua atenção e sensibilidade tiveram enorme contribuição para o
surgimento de novos brinquedos, estimulando a valorização do objeto e o aumento de
sua produção. As pinturas se entrelaçam ao
mundo dos brinquedos das crianças e a partir
daí cresce também o número de brinquedos,
bem como o de mercadores e fabricantes.
Com tudo isso os brinquedos vão se difundindo aos poucos e tomando força o novo
comércio, os especialistas em brinquedos,
como o torneiro especialista em brinquedos
de destreza e alguns fabricantes de peças de
tabuleiros. Paris começa o processo que o
levaria a ser o lugar onde poderia encontrar a
maior diversidade de brinquedos, produzindo
milhões de brinquedos.

O lúdico sempre esteve presente na
sociedade, mesmo antes de se perceber os
brinquedos e sua ligação com as crianças.
No século XVIII a ludicidade se fazia presente
no brincar com os brinquedos, assistindo a
peças teatrais, participando de festas populares, ouvindo histórias e cantando. Pois essas
atividades os adultos participavam em companhia das crianças.
Atualmente o brincar no contexto da
educação, é tido como um instrumento pedagógico, em prol da alfabetização com a função de potencializar a transmissão dos conteúdos que favorecem a aprendizagem. Mas
devemos prestar atenção para não deixarmos
de lado o brincar desejado pela criança. Pois
o brincar com o caráter de instrumento facilitador resulta de uma visão de mercado do ser
humano que acaba tornando-se indiferente a
sua importância para a formação da criança.
A ludicidade e suas transformações durante a história, foram importantes para a concepção de crianças que temos hoje. Mesmo
com essas mudanças a cultura lúdica com
destaque ao brincar, ainda não é vista como
atividade principal da criança. O brincar contribui para a construção da subjetividade do
ser humano, considerando que nossa formação se dá por meio do contato com os objetos de nossa cultura.

Com a chegada do Iluminismo, os brinquedos e as crianças foram ganhando um
outro sentido, voltados para os questionamentos pedagógicos e psicológicos, isso
fez com que os brinquedos e jogos fossem
aperfeiçoados e destinados às faixas etárias
adequadas, mesmo assim ao longo da história houveram várias descrenças e restrições
quanto a contribuição dessas atividades para
o desenvolvimento infantil.
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CONTEXTO HISTÓRICO DE INFÂNCIA
Cada sociedade tem sua própria visão
da infância, e essas visões são estabelecidas
na sociedade e na história ao longo do tempo.
Os pensamentos da infância nem sempre são
os mesmos. Com o tempo, a sociedade vê as
crianças de maneiras diferentes e de acordo
com a definição de relações específicas.
Na Idade Média, as crianças eram vistas como pequenos adultos que desempenham as mesmas funções que os adultos: a
infância era como uma transição para a idade
adulta. A criança não recebe o amor que recebemos hoje, o que dificulta a tarefa. Para
a sociedade medieval, é importante que as
crianças cresçam o mais rápido possível para
que possam trabalhar.
Neste momento, a criança está aprendendo enquanto faz e foi organizada para
aprender artesanato em outras famílias desde os sete anos de idade. A família é apenas
uma realidade moral sem muitas emoções.
Em famílias muito pobres, isso nada mais é
do que instalar materiais na aldeia, fazenda
ou casa do proprietário. Nos tempos modernos, os serviços de acolhimento de crianças
surgiram pela primeira vez no contexto da Revolução Industrial, do Iluminismo e da constituição nacional laica francesa, originando-se
de um movimento de caridade caritativo.
No momento da transição do feudalismo para o capitalismo, as crianças tornaram-se uma fonte de felicidade e receberam
os cuidados e o tratamento que merecem.
Mas, no século 17, toda essa indulgência era
considerada prejudicial às crianças porque as
estragava.
Ele tinha uma formação ruim e conduziu
a educação moral a fim de torná-los pessoas nobres no futuro. Os castigos corporais
tornaram-se comuns nas escolas e famílias,
refletindo a ideologia da época.

No mesmo século, um tipo de roupa
especial foi criado de acordo com a idade e
o status social. Em meados do século XVII,
a primeira infância tinha cerca de 6 anos. As
meninas não começaram a escola até o século 18. Foi criado para o povo, e o outro foi
criado para a burguesia e a aristocracia, o
que causou discriminação social no sistema
educacional.
Ao longo do século XX, devido ao
progresso científico e às transformações
económicas e sociais marcadas por duas
perspetivas, mudou o conceito de criança na
sociedade moderna e, neste contexto histórico e social, também se deu o conceito de
criança e de família.
A criança é bem desenvolvida. Retenha
a contradição entre moralidade e complacência, pureza, inocência e apenas ser uma
menina. “As crianças são sujeitos sociais e
históricos, pelo que são afetadas pelas contradições da sociedade em que vivem. Uma
criança não só é o que não é, mas também
se torna (adulto, no dia em que deixa de ser
uma criança).
Temos consciência da essência da infância: sua imaginação, fantasia, criatividade
e jogos são entendidos como uma experiência cultural. As crianças são cidadãs e têm o
direito de criar cultura nela. As crianças preferem sua compreensão e compreensão Eles
veem o mundo a partir de sua perspectiva.
A infância não é apenas um palco, é
uma categoria histórica: a humanidade tem
uma história porque o homem tem uma infância” (Kramer 2007, p. 15). Ainda hoje, o
direito das crianças de brincar não é garantido, principalmente em países como o Brasil,
onde muitas crianças ainda trabalham para
sustentar suas famílias.
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A BRINCADEIRA E O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Segundo pesquisas de Vygotsky um
dos principais representantes da psicologia
do desenvolvimento infantil, o brincar é uma
atividade humana criadora, onde fantasia,
imaginação e realidade interagem produzindo novas possibilidades de interpretação,
de expressão e de ação pelas crianças na
construção das relações sociais com outras
crianças e adultos.
A brincadeira é um grande processo
psicológico, importantíssimo para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, envolvendo
uma complexidade de articulações entre o velho e o novo, entre a experiência, a memória
e a imaginação, entre a realidade e a fantasia,
distanciando-se do mundo real, transformando e produzindo significados.
Para Vygotsky, brincar representa uma
questão privilegiada de aprendizagem infantil,
pois fornece uma organização fundamental
para transformações das necessidades e da
mente. Outro aspecto clarificado por ele é o
papel essencial da imitação na brincadeira
que a criança faz inicialmente aquilo que ela
viu o outro fazer, mesmo sem saber o significado.
Brincando as crianças questionam e desafiam além do seu comportamento diário,
levantando hipóteses, para tentarem compreender as situações problemas impostas pela
realidade onde estão inseridas e, assim, com
as brincadeiras elas constroem a consciência
da realidade e, ao mesmo tempo, vivenciam a
possibilidade de transformação desta.
Wallon acredita que o fator fundamental
na formação da personalidade não é o ambiente físico, mas o ambiente social. Ele se
concentra nas emoções, emoções e aspectos
sensoriais de uma pessoa, e escolhe emoções intimamente relacionadas às habilidades
motoras como gatilhos. E o desenvolvimen-

to das atividades psicológicas das crianças.
Para o autor, a personalidade humana é um
processo de construção contínua.
No desenvolvimento psicológico, existem duas principais interações funcionais: a
emocionalidade, que está relacionada à sensibilidade interna e o enfrentamento da sociedade, e a inteligência, que está relacionada à
sensibilidade externa, diante do mundo físico
para construir objetos. Wallon se concentra
em jogos de desenvolvimento infantil.
Wallon acredita que as crianças estabelecem a primeira comunicação com o meio
ambiente por meio da projeção corporal e
do movimento, que é o suporte básico para
o desenvolvimento da linguagem. Voluntária,
porque quando se impõe, a criança deixa de
ser um jogo, mas sim um trabalho. Wallon
divide os jogos infantis em quatro categorias:
funcionais, artísticos, de compra e de produção.
Os jogos funcionais são caracterizados pela simples exploração motora do corpo por meio dos sentidos, em que a criança
desempenha funções desenvolvendo habilidades motoras e de coordenação, e sente
a necessidade de iniciar novas conquistas,
como objetos ou movimentar o corpo. Este
tipo de atividade de jogo está de acordo com
a "lei do efeito".
Quando as crianças experimentam os
efeitos agradáveis e interessantes de seus
gestos, elas buscarão satisfação repetindo
essas ações. Jogos de ficção são o que chamamos de jogos de fantasia com situações
ficcionais. Ao que aparece com o surgimento de representações, as crianças desempenham o papel que existe em seu meio social,
imitando as pessoas em casa ou fora dela.
Trabalhe e viva em um mundo fantástico.
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Ao pegar o jogo, Warren descreveu uma
criança, assim como um bebê, que pode ver
e ouvir tudo, tentando entender e aprender
a imitar canções, gestos, sons, imagens e
histórias. Fazer jogos é um jogo que permite
às crianças entreter as crianças através das
ações manuais de criar, combinar, conectar
e transformar objetos, e quase sempre é o
resultado de jogos ficcionais.
Quando as crianças criam e improvisam
seus brinquedos, bonecas e animais que podem ser modelados, elas transformam a realidade em ficção. Piaget identificou três tipos
principais de estruturas mentais que se repetem no desenvolvimento das brincadeiras
infantis: práticas, símbolos e regras.
Praticar é a forma original dos jogos infantis e é uma característica do estágio sensório-motor do desenvolvimento cognitivo.
Manifesta-se na faixa etária de zero a dois
anos, acompanhada de toda a existência da
pessoa, da infância à idade adulta. Os jogos
de exercícios são ações e ações que realizam
funções como caminhar, correr, pular, etc.
repetidamente. O brincar simbólico começa
com o surgimento das funções simbólicas no
final do segundo ano de vida, quando a criança entra na fase pré-operatória do desenvolvimento cognitivo. Um dos sinais da função
simbólica é a capacidade de distinguir algo
em um símbolo. E o que isso significa.
O jogo de regras é um jogo socializado,
que se manifesta quando o declínio dos jogos
simbólicos é observado por volta dos 4 anos
de idade e a criança passa a se interessar
por determinadas regras de funcionamento.
Segundo Vygotsky (2007), os brinquedos criam uma nova forma de desejo nas
crianças. Ele os ensina a desejar, ligando
seus desejos a seus egos fictícios, seus papéis no jogo e suas regras. Eles são feitos no
jogo, e as aquisições se tornarão seu principal nível de ações e moral no futuro. Brincar
pode ajudar uma criança a se desenvolver de

forma tão forte e surpreendente que ela levará
o conhecimento adquirido neste estágio para
o resto de sua vida.
As mudanças nas brincadeiras nos últimos anos levaram a mudanças significativas
na cultura lúdica infantil. A cultura do jogo
sempre se concentra em dominar o objeto.
De alguma forma, a diversão de desenvolver
novos brinquedos. Jogos eletrônicos e videogames.
Novas construções de jogos ou novas
performances desenvolvidas na ausência de
outros, realizadas coletivamente na rua, praticadas por adultos e crianças e geralmente
transmitidas de geração em geração, como
gênero, Westland, clássicos, salto. , Cabo de
guerra, loop-through, cabra cega, fogão, cache e suas variantes serão adiadas, ou seja,
substituídas.
Com o desenvolvimento da cultura do
jogo, novos brinquedos surgiram para substituir os jogos ao ar livre. Os brinquedos eletrônicos parecem cada vez mais atraentes. Com
o passar do tempo, surgem cada vez mais
tipos de brinquedos, o que deixa as crianças
modernas insatisfeitas, pois é cada vez mais
difícil acompanhar os brinquedos ou jogos da
moda, como sua manobrabilidade e versatilidade. Os jogos de rua foram esquecidos e
muitas crianças nem os conhecem,
As brincadeiras infantis que antes eram
tão proeminentes nas ruas de nossas cidades também estão desaparecendo. [...]
As brincadeiras infantis são uma espécie
em extinção." Quando se considera a sociedade em que vivemos, de uma forma
inédita na era do avanço tecnológico, esses tipos de jogos são apenas mais um
marco e nostalgia para as pessoas que
vivem naquela época. Eles são um hábito comum e agradável (ABRAMOVICH,
1983).
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Mesmo que a pessoa esteja imersa em
novas tecnologias e tenha dificuldade em encontrar um lugar para brincar, é preciso perceber que, quando o corpo aparece em grupo, a brincadeira grupal é muito importante
para o desenvolvimento da interação social
da criança.
Os jogos em grupo face a face proporcionam-lhes verdadeiras capacidades de interação social porque podem conhecer-se e
partilhar emoções. Esse aspecto garante o
desenvolvimento da consciência das pessoas por meio da aparência, do comportamento grupal e da capacidade de se revelar por
meio da linguagem.
Quando brincam, as crianças se reconhecem em suas próprias diferenças e singularidades, por isso não é surpreendente que
brincar em tempos tão hostis possa ajudar a
tornar a utopia uma realidade em um mundo
melhor. Brincar é uma forma de viver e proclamar a vida e é um direito que todas as crianças
devem gozar ao longo da vida, também sabe
que o brincar é um espaço onde as crianças
podem adquirir e consolidar conhecimentos e
competências no âmbito da linguagem, dos
valores e das competências sociais.
Apesar de todo o suporte teórico sobre esta temática, a importância do brincar é,
no entanto, que ainda encontramos algumas
ideias e os métodos podem reduzir a vida
escolar diária e as competições escolares a
empregos paralelos. Esse tipo de discurso
vem se fortalecendo e ganhando cada vez
mais importância na educação pré-escolar.
Porém, no ensino fundamental, se apenas nos posicionarmos no currículo nacional,
ele “desaparecerá”. No documento elaborado para a educação infantil, o tema feliz do
artigo 3º, parágrafo 1º, alínea c, é o seguinte: "Art. Não. 3 ° Diretrizes Nacionais para a
Educação Infantil: 1 As recomendações para
a educação infantil devem seguir as seguintes
diretrizes”.

c) Sensibilidade, criatividade, felicidade
e princípios estéticos artísticos. E manifestações culturais”. Lei da Infância e da Juventude
(ECA) - A Lei Federal nº 8069/1990 proíbe
o trabalho de menores de 14 anos, com exceção dos aprendizes, e define o direito à
liberdade, incluindo jogos, esportes e entretenimento. Mas, mesmo em jardins de infância,
este é o único nível de ensino para o qual a
escola emite um “passe livre”, está aberto à
iniciativa, à criatividade e à inovação do protagonista, e o jogo pode assumir uma forma
própria. E como mostra a referência curricular
nacional.

OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
A prática do jogo favorece a intencionalidade do trabalho pedagógico e o enriquecimento 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 diversificação 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.
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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 é o de 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 (2003, p.182).

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

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 m o movimento – o ato de brincar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo das pesquisas feitas para este trabalho, pode-se constatar que ainda há um
longo caminho a ser percorrido até que se chegue a um ideal de escola de educação infantil
voltada realmente para o desenvolvimento integral e total da criança. Percebeu-se que o brincar/jogar é essencial para o desenvolvimento tanto físico como intelectual, no entanto ainda
existe muita resistência por parte daqueles que trabalham diretamente com essas crianças,
ainda existem os que acham que brincar é perda de tempo.
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.
Brincadeiras e jogos são os elementos básicos para que o aprendizado se torne divertido, proporcione diversão no processo de aprendizagem e promova a prática pedagógica em
sala de aula. Além de auxiliar na educação dos filhos, a educação lúdica também traz muitos
benefícios às crianças, pois proporciona prazer, criatividade e coordenação motora, além de
estimular sua capacidade de aprendizagem.
Conclui-se que brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizado
e o prazer. A inserção de tais recursos pedagógicos no ensino é uma excelente oportunidade
para o avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam
inserir um aspecto indispensável da tríplice relação entre educação e alunos como recurso
didático necessário à educação e à aprendizagem.
Portanto, devemos estar cientes da importância da pedagogia lúdica, pois ajuda as
crianças a descobrirem o lúdico em sala de aula e a desenvolverem suas habilidades físicas
e cognitivas de forma criativa e cultural.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS PRIMEIRAS SÉRIES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente trabalho tem como tema central a alfabetização e o letramento nos primeiros
anos do Ensino Fundamental. Como objetivo conhecer como acontece a alfabetização e o
letramento, no ensino fundamental, e no que isto irá repercutir no desenvolvimento dos alunos.
Analisou a importância dos contos de fadas para possibilitar a visão do mundo escrito. Discutiu
também como os contos de fadas podem contribuir na alfabetização e para despertar o imaginário
das crianças, além do gosto pela leitura. Para elucidar essas questões buscou-se o referencial
teórico de Emília Ferreiro entre outras estudiosas da educação infantil e o letramento. Observouse que é preciso enfatizar que a alfabetização e o letramento não devem ser responsabilidade
exclusiva do professor alfabetizador, mas sim de toda a escola, inclusive do gestor escolar.
Este deve ter o mínimo de conhecimento do processo de aquisição da escrita e da leitura para
criar medidas administrativas, de planejamento e de organização da dinâmica pedagógica que
possibilitem bons resultados. Pode-se concluir que as diferentes práticas pedagógicas seguidas
pela escola representam promessas de melhora educacional.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização e o letramento fazem parte do contexto social e político, especificamente no Brasil, onde a distribuição de renda é desigual, a maioria dos analfabetos pertence às classes sociais menos favorecidas, acentuando as desigualdades
sociais de acesso aos bens culturais e socioeconômicos.
Apesar das diferentes concepções teóricas, os casos de dificuldade continuam a acontecer, e as tais mudanças ainda são superficiais, não representando transformações reais
de resposta às dificuldades dos alunos. O processo de aquisição da leitura e da escrita é
bastante complexo e cada aluno tem suas particularidades representando novos desafios e
questionamentos para o educador.
Este trabalho tem como objetivos específicos descrever um processo que propicie o
desenvolvimento das capacidades e habilidades envolvidas no ato da leitura e escrita, através do lúdico, com alunos do Fundamental I, que apresentam dificuldades no processo de
alfabetização; enfatiza que a alfabetização e o letramento não devem ser responsabilidade
exclusiva do professor alfabetizador, mas sim de toda a escola, inclusive do gestor escolar;
alfabetizar numa visão atualizada com os novos padrões em oposição à visão “tradicional, o
que significa ir além da mera “decifração” do código da escrita, o letramento.
Justifica-se este estudo por observar que, muitas vezes os alunos chegam ao
Ensino Fundamental II com muitas dificuldades na leitura e escrita, o que compromete
inclusive a aprendizagem de outras áreas do conhecimento, como: História, Geografia, Ciências e até mesmo a Matemática. A situação fica ainda mais complicada, pelo fato de cada
disciplina ter um professor diferente.
Tendo em vista as dificuldades citadas anteriormente da apropriação da escrita, como
podemos alfabetizar os alunos do Fundamental I utilizando os contos de fadas para desenvolver o interesse dos alunos, a não só ler mais também entender o que Lê?
Buscou-se em estudos científicos a fundamentação teórica em Soares (2004, 2006,
2008), Rojo (1998, 2009), Ferreiro e Teberosky (1991), Ferreiro (1996), Bakhtin (2003, 2004)
e Vygotsky (2007 2009). A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica.
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O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Segundo a abordagem social construtivista, a alfabetização é um processo de interação com a língua escrita em que o grande
desafio não é apenas decodificar, mas também compreender os usos sociais da escrita.
Um ser alfabetizado é aquele capaz de utilizar
a escrita como um instrumento que lhe permite sugerir, pensar, apreciar, se comunicar, ou
seja, entrar na cultura escrita e ser membro
de pleno direito.
A leitura e a escrita constituem-se o
centro das práticas educativas da cultura escolar, transformando-se em verdadeiros instrumentos para a promoção do aluno ou para
legitimar o seu fracasso,
Sabe-se, no entanto, que, em uma sociedade letrada a escrita se constituiu um
fator de interação entre os sujeitos e a
leitura uma forma eficaz de entendimento
do mundo, é importante que as instituições acadêmicas, desde a educação infantil, percebam que esses instrumentos
podem ser utilizados no espaço escolar
não como elementos de repressão, mas
como forma de garantir um desenvolvimento sociocultural e cognitivo do sujeito
aprendiz (BAZERMAN, 2007 p.32).

As instituições educativas são desafiadas a praticarem uma nova concepção de
ensino, que efetivamente estabeleça relações
entre o conhecimento e a vida cotidiana do
aluno. Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade de oferecer uma educação que
promova a vida e a socialização da aprendizagem, remodelando as escolas, de forma
criativa e inovadora, para que atendam às demandas por uma aprendizagem significativa.
O professor é o grande agente desse
processo educacional. Não é possível formar
professor sem fazer escolhas ideológicas,
conforme assegura Perrenoud (2002, p. 120).
Qualquer perspectiva de mudança parte do
professor.

Assim sua prática com gêneros textuais
deve ser repensada, pois constituem enormes
desafios. Deve-se rever o conjunto de conhecimentos fundamentais para a formação de
crianças e adolescentes, formando valores
que permitam a convivência pacífica e a construção da igualdade, preparando cidadãos capazes de intervir na realidade.
A perspectiva do letramento é uma estratégia que pode dar sentido a essa ressignificação social das funções da escola, para
que promova uma aprendizagem com significação e a interação do sujeito com as diversas leituras do cotidiano.
O letramento pode-se definir como uso
social das práticas de leitura e de escrita, de
forma consciente, pelo sujeito. É importante
perceber que seu conceito pode coadunar,
mas não se limitar, ao “deciframento” de códigos alfabéticos, pois o indivíduo pode ser
considerado letrado, mesmo que não tenha
adquirido o código escrito, ou seja, as habilidades de leitura e de escrita de uma língua.
Conforme Soares (2005) “Letramento
é o resultado da ação de ensinar e aprender
as práticas sociais de leitura e escrita. É o
estado ou condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência
de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”,
ter-se apropriado da escrita é diferente de
ter aprendido a ler e escrever. aprender a
ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de
decodificar a língua escrita; apropriar-se
da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou
seja, é assumi-la como sua propriedade
(SOARES, apud CARVALHO, 2005, p.15).

É papel da escola, alfabetizar os alunos levando em conta as práticas sociais de
leitura e de escrita em suas vidas cotidianas,
realizadas dentro e fora do ambiente escolar.
É necessário que os alunos sejam usuários
dessas tecnologias em suas diferentes fun30 - setembro/2021 - Educar FCE
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ções sociais mesmo que ainda não estejam
alfabetizados, na criação de hipóteses para
decifrar e grafar códigos alfabéticos, ou não.
De acordo com Bazerman (2007) “[...]
não se pode desconsiderar a importância da
aquisição, pela criança, do código alfabético,
embora essa ação não deva se constituir em
uma única finalidade. A alfabetização, segundo essa linha de pensamento, seria a prática
de leitura e de escrita sem uma necessária
consciência social, de forma, muitas vezes,
automatizada, consistindo, geralmente, na decodificação de signos.
Essa situação, na qual se considera o
indivíduo como um analfabeto funcional, não
reflete o uso competente da língua, não evidenciando um caminho para a inserção desse sujeito na sociedade pós-moderna, que é
mediada pela leitura de símbolos, imagens e
diversos tipos de códigos, entre eles as Tecnologias da Comunicação e da Informação
(TIC).
De acordo com Soares, (2001), o letramento, por sua vez, seria um processo mais
amplo que torna o indivíduo capaz de utilizar
a escrita de forma deliberada nas situações
sociais. “Letramento é o resultado da ação
de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o
estado ou a condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência
de ter-se apropriado da escrita”.
Esta apropriação está associada a uma
gama de habilidades que variam desde as
mais simples, como ler ou produzir um bilhete, até habilidades sofisticadas, como a produção de um artigo científico, por exemplo.
Tal estado, portanto, envolve habilidades, não sendo possível uma dicotomia clara
entre indivíduos letrados e iletrados; assim
como não se deve entender alfabetização e
letramento como processos dicotômicos, sendo eles, de fato, complementares, apesar de
guardarem diferenças entre si,

[...] alfabetizar e letrar são ações distintas, mas que a escola deveria alfabetizar letrando, de maneira a ensinar a ler
e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, para que o
indivíduo se tornasse tanto alfabetizado
como letrado. Essa concepção é aceita
por outros estudiosos que afirmam que
a escola não deveria nem negligenciar o
domínio do sistema de escrita, nem tampouco descontextualizar a ESCRITA DE
SEUS USOS SOCIAIS (ALBUQUERQUE,
2005; MORAIS & ALBUQUERQUE, 2007;
SANTOS, 2005).

O vocábulo letramento passou a ser utilizado no Brasil, no início dos anos 80, mas
já está incluído em boa parte das discussões
acerca das novas perspectivas de ensino do
sistema alfabético. É uma tradução para o
português da palavra inglesa literacy que significa capacidade de ler e escrever. Nessa
língua o termo é utilizado como sinônimo de
alfabetização e habilidade de se inserir em
práticas sociais de leitura e escrita,
Em países desenvolvidos, onde o índice
de analfabetismo é praticamente inexistente, é possível utilizar um único termo
para a capacidade de ler e escrever e se
inserir em práticas sociais de leitura e escrita. Contudo, no Brasil, onde o analfabetismo ainda atinge uma parcela significativa da população, a utilização de um único
termo poderia se tornar ambígua, uma vez
que “podemos falar em analfabeto que lê
e escreve e pessoas alfabetizadas, que
dominam o sistema de escrita alfabética,
mas que são incapazes de produzir textos em situações específicas (MORAIS;
ALBUQUERQUE, 2004 p.2).

A partir dessa realidade brasileira, seria
incoerente chamar de analfabeto, pessoas capazes de produzir e interagir com textos em
situações específicas, o que leva a uma necessidade de utilização dos vocábulos Alfabetização para o domínio do sistema de escrita
alfabética, e Letramento para o exercício de
práticas de leitura e escrita.
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O Letramento e Alfabetização são práticas distanciadas, mas que no Brasil, diferente
dos países desenvolvidos, o vocábulo Letramento não substitui o termo Alfabetização,
mas são complementares.
De acordo Soares (2003) “essa discussão em torno da Alfabetização e do Letramento tem suscitado uma série de polêmicas e
equívocos. Pode-se dizer que a causa desses
equívocos é uma incompreensão do que venha a ser, efetivamente, o Letramento, uma
vez que “no Brasil os conceitos de Alfabetização e Letramento se mesclam, superpõem
e, frequentemente se confundem”, o que leva
a perda das especificidades de cada um dos
dois processos”,
Há algum tempo, no Brasil começou-se
a usar a expressão Letramento. E o que
aconteceu com a Alfabetização? Virou
sinônimo de decodificação. Letramento
passou a ser o estar em contato com distintos tipos de texto, o compreender o que
se lê. [...] Letramento no lugar de Alfabetização tudo bem. A coexistência dos dois
termos é que não funciona (FERREIRO
2003, p.30).

A autora acima citada, ao fazer essa
afirmação, não pretende reduzir a Alfabetização, ao contrário, ao negar a coexistência dos
dois termos preocupa-se com o reducionismo
que pode ser dado a alfabetização, uma vez
que se não tem função social, reduzia-se a
codificação e decodificação.
Dentre os teóricos que não citam a palavra Letramento, porém o defendem, mesmo
que de forma implícita, em suas práticas de
Alfabetização, citamos Freire, (1996), que em
seus estudos atribuía à Alfabetização a capacidade do indivíduo organizar criticamente
o seu pensamento, desenvolver consciência
crítica, e introduzir-se num processo real de
democratização da cultura e de libertação.
Para Soares (2003.), Letramento é o
estado ou condição em que vive o indivíduo
que não só sabe ler e escrever, mas exerce

as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive. No que se
refere ao termo Alfabetização, a autora afirma
que é o ato de saber ler e escrever. Em outro
estudo, (Soares 2004), complementa a conceituação de Letramento definindo-o como
exercício efetivo e competente da tecnologia
da escrita.
Soares ratifica o que é afirmado por
Tfouni, afirmando que Letramento e Alfabetização são conceitos que, embora sejam indissociáveis, são distintos. Para Soares (2003),
essa distinção e a clareza da especificidade
de cada um desses conceitos são de suma
importância, uma vez que afirma que no âmbito educacional brasileiro vem ocorrendo uma
falsa compreensão dos mesmos, acarretando
altos índices de fracasso escolar na aquisição
da leitura e escrita.
Os professores começaram a conceber
que os alunos se alfabetizam apenas pelo
contato com os textos que circulam na sociedade, sem que para isso fosse mais preciso
trabalhar de forma sistemática o sistema de
escrita alfabética. No meio dessa confusão,
Soares afirma que esses dois processos, embora sejam indissociáveis, perderam suas especificidades, gerando então o fracasso na
aprendizagem de ambos.
É preciso clareza de que a aquisição e
domínio da linguagem escrita ocorrem quando o sujeito domina as técnicas da escrita
alfabética, ou seja, a alfabetização, e o uso
social da mesma, o letramento.
O trabalho de alfabetização dentro da
perspectiva das práticas sociais de leitura
e escrita nas salas de aula brasileiras ainda
é muito tímido. É comum ver nas escolas o
trabalho de instrumentalização mecânica da
língua escrita apesar de já tratarem da necessidade de se relacionar os dois processos
nas salas de alfabetização, nos documentos
oficiais e em cursos de formação de professores. Isso significa que, além de descons30 - setembro/2021 - Educar FCE

158

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

truir uma visão de cunho histórico sobre a
alfabetização, é preciso rever a qualidade dos
cursos de formação inicial e continuada de
professores.
Apesar do letramento ainda ser pouco
trabalhado nas escolas, pode-se destacar o
letramento escolar e o letramento social. O
primeiro ocorre no espaço escolar e o segundo, que poderia ser denominado de letramento não escolar, ocorre fora da escola. Ao se
distinguir essas duas modalidades, é preciso
levar em conta as práticas e os eventos de
letramento.
Letramento e alfabetização são processos que possuem objetos de estudo diferentes
e, portanto, têm mecanismos de aprendizagens diferenciados, mas são interdependentes. A alfabetização é um processo que, na
esfera individual, apresenta diferentes níveis
de habilidade e conhecimento sobre a leitura
e escrita.
O letramento também possui diferenciados níveis para as habilidades e conhecimentos, todavia não é possível precisar um produto final, tanto na dimensão individual quanto
na social, ele se desenvolve continuamente.
No processo de alfabetização escolar,
é inegável o valor da internalização dos conhecimentos sobre o sistema alfabético para
o entendimento da linguagem escrita. Essa
internalização permite que a criança se aproprie de habilidades específicas sobre o funcionamento do código escrito.
É inegável também, desde o início da
escolarização, a importância de apresentar
para a criança a língua como instrumento de
exteriorização de sentimentos, emoções, significados de mundo. A alfabetização e letramento podem ser fortes aliados na construção da cidadania dos indivíduos de classes
desfavorecidas.

O professor alfabetizador não pode
basear sua proposta de trabalho apenas na
dimensão das correspondências fonológicas, pois esta não é o suficiente para uma
alfabetização de qualidade, já que nos lares
da maioria das crianças frequentadoras das
escolas da rede pública, a cultura da escrita
é pouco presente. Outro ponto que precisa
ser esclarecido: o letramento não é resultado da alfabetização, pois é um processo que
precisa ser trabalhado também em sala de
aula, principalmente nas classes de crianças
na fase inicial do ensino fundamental.

A PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO
E LETRAMENTO DE ACORDO COM O
PARÂMETRO CURRICULAR NACIONAL
(PCNS) DE LÍNGUA PORTUGUESA
O Parâmetro Curricular Nacional de
Língua Portuguesa discute o ensino da língua oral e escrita, enfatizando a participação
social efetiva do indivíduo no meio em que
se encontra inserido, se comunica, acessa a
informação, defende ponto de vista, constrói
visão de mundo e produz conhecimento.
Ao analisar-se a proposta do Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa
para as primeiras séries do ensino fundamental, percebe-se que este documento traz a
mesma concepção das autoras como: Ferreiro, Tfouni, Soares, Possari e Neder entre
outras, que tratam a aprendizagem da Língua
Portuguesa como um ensino voltado para as
práticas sócio interacionistas que prioriza a
troca interpessoal.
Essas linhas de pensamento servem de
referência, como fonte de consulta e de objeto
para reflexão e debate para os profissionais
da educação em sua ação em sala de aula.
O referencial teórico considera a proposta de Alfabetização e Letramento em uma
perspectiva de aprendizagem mais crítica do
ensino da língua, apresenta a leitura e a produção de texto como base para a formação
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do aluno, mostrando que a língua não é homogênea, mas um somatório de possibilidades condicionado pelo uso e pela situação
discursiva.
Nessas situações discursivas o aluno
poderá se constituir como cidadão e exercer
seus direitos como usuário da língua. Falar
e escutar, além de ler e escrever, são ações
que permitirão ao aluno produzir e compreender textos diversos. Portanto, cabe à escola
desenvolver a linguagem oral de seus alunos,
mostrando as situações discursivas mais adequadas e eficientes nas diferentes situações
cotidianas.
Considera-se trabalho com a linguagem
como um dos eixos básicos nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, dada a
sua importância para a formação do sujeito,
para a interação com outras pessoas, orientação das ações das crianças, e a construção
de muitos conhecimentos, inclusive o desenvolvimento do pensamento.
Quanto mais as crianças puderem falar
em situações diferentes, como contar o que
lhes aconteceu em casa, contar história, dar
um recado, explicar um jogo ou pedir uma
informação, mais poderá desenvolver suas
capacidades comunicativas de maneira significativa.

os significados que os alunos já conhecem
sobre determinado signo.
Na opinião das autoras Possari e Neder
como nos próprios Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa, a Linguagem não verbal, nada mais é, que a primeira
a aprendermos e infelizmente ainda não está
sendo valorizada no âmbito escolar.
Cabe às instituições escolares ampliarem as concepções de ensino da Linguagem.
Algumas vezes o termo ambiente alfabetizador vem sendo confundido com a imagem de
uma sala com paredes de cartazes e textos
fragmentados, que não dão oportunidades
para que os alunos participem e ampliem
seus conhecimentos.
Alguns linguísticos ressaltam a importância da oferta de textos variados e de diferentes gêneros voltados para o ambiente
de letramento. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, pesquisas na área da
Linguagem reconhecem que o processo de
letramento é produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema
simbólico e tecnológico. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las
significativas”,

A linguagem é representação que os
seres humanos fazem no meio em que estão inseridos. Esta representação acontece
na vida de todos os indivíduos desde muito
pequenos. A criança ao entrar na escola já
possui conhecimentos adquiridos de vários
textos orais e escritos. As autoras Possari e
Neder dizem o seguinte:

O reconhecimento da existência de muitas normas linguísticas diferentes é fundamental para que o ensino em nossas
escolas seja consequente com o fato
comprovado de que a norma linguística
ensinada em sala de aula é, em muitas
situações, uma verdadeira “língua estrangeira” para o aluno que chega à escola
proveniente de ambientes sociais onde a
norma linguística empregada no quotidiano é uma variedade de português não-padrão (BAGNO, 2001, p. 18-19).

Somos seres de natureza falante, porém, ao entrar na escola, há uma ruptura, a
escola privilegia o ensino da língua que são
as normas e regras para se escrever e ler
conforme a norma culta, o ensino do significado prevalece e por muitas vezes atropela

A aprendizagem está associada tanto na
construção do discurso oral como no discurso
escrito, ou seja, considerar os diferentes níveis
de conhecimentos prévios que o aluno adquiriu
em seu meio social. Vários outros autores como:
Magda Soares, Teberosky, Tfouni, apresentam
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em seus textos à mesma linha de raciocínio dos
Parâmetros Curriculares Nacionais e nos revelam
que pesquisas por todo o Brasil, mostram como
se pode melhorar a concepção dos alunos a
respeito da própria língua e diminuir o preconceito linguístico com atividades simples, que privilegiam o uso, a reflexão no lugar de apenas dividir
e classificar termos e orações etc..
O ensino da Língua Portuguesa, segundo o referencial teórico, deve valorizar todas as
possibilidades de produção textual, enfatizando
os efeitos de sentido e as estruturas linguísticas
usadas.
No caso da oralidade, sem desprestigiar
os textos elaborados. É necessário ainda, discutir
os Parâmetros Curriculares Nacionais e divulgar
seu conteúdo, motivando os professores a debater as propostas e a sugerir atividades. Afinal, por
mais que se questione sua origem e utilidade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais tem
como principal objetivo fazer com que o ensino
fundamental forme cidadãos, e essa é a finalidade primeira de todo o processo educativo.

EMÍLIA FERREIRO E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA COMPREENSÃO
DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA
LÍNGUA ESCRITA
A condição básica para que uma criança inicie o seu processo de alfabetização é
a compreensão de que a escrita representa
a oralidade e, consequentemente, o pensamento,
A descoberta que a palavra escrita substitui os objetos, as ações, os sentimentos, é fator primordial para a aquisição
da escrita e da leitura, e é ainda mais
importante para as crianças oriundas de
famílias de baixa renda, pois em seu convívio, as práticas de leitura e escrita são
quase inexistentes. A compreensão das
funções da escrita constitui um dos objetivos ausentes nos programas de alfabetização (FERREIRO, 1993, p.32).

O professor deve criar situações em sala
de aula para que a criança possa entender
essas funções. As crianças, cujos cotidianos
familiares estejam constantemente envolvidos
por práticas de leitura e escrita vão perceber mais facilmente que a língua escrita tem
usos e práticas sociais, como, por exemplo, a
construção de lista de compras do mercado,
diferentemente daquelas crianças em que não
existem práticas de leitura e escrita.
O que geralmente acontece nas escolas é a crença de que esse conhecimento
sobre a função social da escrita já está consolidado pela criança. Então, a prática docente
volta-se para o ensino da língua escrita como
objeto em si mesmo. Nas escolas, não há
a preocupação em registrar e tomar como
ponto de partida para o ensino o conhecimento que o aluno já possui ou de que maneira
compreende a língua escrita.
Esse caminho foi denominado de psicogênese da língua escrita. Esses estudos
mostraram que qualquer criança, seja de
classe menos favorecida ou não, percorre os
mesmos estágios conceituais até chegar ao
entendimento de que a escrita representa a
língua. O que diferencia o entendimento entre as crianças é o seu grau de interação e
de convívio significativo com as práticas de
leitura e escrita.
Esses estudos sobre a psicogênese da
língua escrita valorizam a escrita espontânea
da criança. A escrita infantil foi analisada tanto
por seus aspectos gráficos quanto por seus
aspectos construtivos. O primeiro se refere
à forma como a escrita se apresenta visualmente, e o segundo as representações e os
mecanismos para diferenciá-los.
O primeiro período se estabelece pela
diferenciação entre desenhar e escrever e
pela compreensão de que a escrita pode
substituir o desenho. A segunda se caracteriza pela construção de critérios de diferenciação entre as escritas, que obedece alguns
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critérios. O critério intrafigural refere-se às propriedades que o texto escrito deve possuir
para ter significado, representadas através do
eixo quantitativo (quantidade mínima de letras
que geralmente são três) e do eixo qualitativo
(variação interna das letras). O critério interfigural refere-se às diferenciações entre uma
escrita e a próxima, tendo como eixo quantitativo a variação na quantidade de letras e o
eixo qualitativo, a variação do repertório e da
posição das mesmas na palavra. Esses dois
primeiros períodos correspondem ao nível
pré-silábico.
O terceiro período é marcado pela atenção às propriedades sonoras da palavra. A
criança percebe que as letras podem corresponder às sílabas orais. No eixo quantitativo,
a variação da quantidade de letras depende
do número de sílabas. A partir daí, o período
silábico se inicia através da hipótese: “uma
sílaba por letra, sem omitir sílabas e sem repetir letras” (FERREIRO, 2001, p. 25).
No período silábico-alfabético, a criança percebe que a sílaba não representa a
unidade mínima da palavra. A sílaba pode se
decompor em partes menores, os fonemas.
Dessa forma, o aprendiz descobre que quantitativamente uma letra necessariamente não
equivale a uma sílaba.
A escola assume o papel de mantenedora da língua escrita e impõe ao sujeito que
aprende uma postura de respeito à língua
escrita sem direito a questionamentos. Esse
respeito tem que estar presente na representação gráfica das letras, na ortografia, na leitura, entre outros. A prática docente deve ser
suficientemente adequada para conduzir o
processo de alfabetização e letramento, resgatando, entre outras coisas, a valorização
das práticas e os usos sociais da escrita na
cultura escolar.

[...] os exercícios que preparam a criança
para a aprendizagem da língua escrita,
na verdade, propõem um treinamento meramente técnico e mecânico: preparar a
mão para fazer traçados corretos; o olho
para distinguir formas, e discriminação espacial; o ouvido para que diferencie sons;
e o aparelho fonador para que realize isoladamente sons fora do contexto linguístico. Esses exercícios de alguma forma
trabalham com a inteligência da criança
para entender a língua escrita como uma
representação da linguagem oral e sua
função social (FERREIRO, 1993, p. 21).

A complexidade destes processos e as
transformações no conceito e concepções da
aprendizagem da leitura e da escrita ocorridas nestas últimas décadas determinam um
grande desafio para os educadores, exigem
também cursos de formação para que estas
mudanças ocorram em suas práticas pedagógicas.
Paín observa que muitas crianças não
aprendem a ler e a escrever no início da escolarização porque a leitura e a escrita não
fazem parte do seu cotidiano; elas não têm
motivo para aprender, e a não aprendizagem
é o jeito que encontram para se defender de
uma situação estranha e às vezes invasiva,
Para prevenir o fracasso escolar, é necessário trabalhar em e com a escola, realizar
um trabalho para que o professor possa
conectar-se com sua própria autoria e,
portanto, seu aluno possa aprender com
prazer, denunciar a violência encoberta
e aberta instalada no sistema educativo.
Mas uma vez gerado o fracasso e conforme o tempo de sua permanência, o psicopedagogo também deverá intervir para
que o fracasso do aprendente, encontrando um terreno fértil na criança e em sua
família, não se constitua em um sintoma
neurótico (FERNANDEZ, 2001 p. 64).
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Pain (1992) se preocupou com as
crianças que tinham dificuldade para acompanhar os colegas na sala de aula. Voltada a
esse tema, estudou a constituição do sujeito,
considerando a necessidade do aluno se perceber como alguém que existe no mundo, e
que aprender deve fazer sentido para ele.

OS CONTOS DE FADAS NO CONTEXTO
ESCOLAR
A presença da literatura infantil na escola representa um estímulo forte à aprendizagem da leitura. Adquirindo gosto pela leitura a
criança passará a escrever melhor, e terá um
repertório amplo de informações.
No mundo atual a literatura infantil surge como uma fonte de conhecimento que enriquece a formação da criança desde o seu
primeiro contato com as histórias infantis.
Lendo histórias para as crianças o professor pode despertar a criatividade, a autonomia e a criticidade da criança, tornando-as
assim capazes de construir e respeitar a pluralidade, diversidade étnica, religiosa, cultural.
Os contos de fadas proporcionam um momento lúdico e permitem à criança vivenciar
o mundo da magia e do encantamento. Essas
histórias são ricas em ensinamentos, estilos
de pensar, moralizar e viver.
E para que o professor proporcione
esse ambiente lúdico é muito importante que
ele crie um clima de envolvimento, de encanto, que saiba dar pausas, criar intervalos, respeitar o tempo imaginário de cada criança.
Naturalmente, é necessário fazer uma
seleção inicial, levando em conta, entre outros
fatores, o ponto de vista literário, o interesse
do ouvinte, sua faixa etária, suas condições
socioeconômicas. Às vezes leva-se algum
tempo pesquisando em livros e revistas até
se encontrar a história adequada à faixa etária
e que atenda aos interesses dos alunos ouvintes e ao objetivo específico que a ocasião
requer.

No faz-de-conta podemos observar
que as crianças revivem uma determinada
cena através de gestos, onde a imitação é
um fator de grande importância. No plano
da consciência corporal a criança começa a
reconhecer a imagem do seu próprio corpo
através principalmente de interações sociais
e brincadeiras diante do espelho, o que lhe
proporciona a construção de sua identidade.
O livro de imagens é outro recurso da
contação de histórias, sendo que este nos
traz histórias narradas por meio de imagens
não utilizando o texto verbal, uma forma de
literatura infantil pouco explorada.
As imagens são narrativas com conteúdos de descrição e ação, ao contrário das
ilustrações decorativas dos livros infantis,
com muitos detalhes da história, entre uma
imagem e outra. Um trabalho com crianças
apontando ou levando-as a descobrir esses
elementos que fazem progredir a ação ou que
explicam espaço, tempo, aspectos dos personagens, etc.; conduzirá a leitura da imagem,
ao mesmo tempo em que desenvolve a capacidade de observação, análise comparação,
classificação, levantamento de hipótese, síntese e raciocínio,
A leitura das entrelinhas é indispensável
para que o leitor, no caso o contador,
possa ultrapassar a superfície do texto e
implicar-se na realização de uma leitura
de profundidade. É preciso então, que ele
não esqueça que a leitura e o exercício
de um diálogo. Além disso, o contador
precisa apreciar a história, como alguém
aprecia uma obra de arte, de modo a que
essa apreciação o desperte para a sensibilidade e emoções (SISTO, 2005).

Alguns aspectos essenciais precisam
compor a performance do contador, como
emoção, texto, adequação, corpo, voz, clima
e memória (SISTO, 2005). Além de o contador ter que pesquisar, estudar e treinar para
a sua contação, ele precisa apresentá-la com
naturalidade, pois implica em segurança e
simplicidade no desempenho.
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Sisto (2005, p.22) garante que “quem
conta tem que estar disposto a criar uma cumplicidade entre a história e o ouvinte, oferecendo espaço para o ouvinte se envolver e
recriar”.
A linguagem do conto é encantadora, construída apropriadamente para falar ao
interior da alma infantil, obedecendo apenas
às leis da verossimilhança da ficção. Contudo, está ligada ao que realmente acontece
no mundo. Essa atividade permite à criança
experimentar as suas fantasias e reflexões.
Ao dramatizar em grupo a história fantasiosa, a criança vivencia questões complexas para as quais talvez só obtenha respostas
ao amadurecer. Mas, no presente da infância
pequena, vai se aparelhando para compreender com alegria as respostas que o mundo dá
e lhe responder de volta, pois aprendeu pelo
lúdico jogo do teatro a argumentar.
Assim, na “contação de histórias”, os
seguintes elementos são fundamentais:
Emoção – O contador deve gostar do
que faz e do que vai contar; deve antes navegar na história para depois transmiti-la.
Quando se estuda a história imaginando-se
as cenas, as personagens, suas características físicas, sociais e emocionais, tornam-se
mais fácil a transmissão de emoção; Expressão – Quando se conta a história, a expressão corporal é importante, pois a expressão
transmite também a história, mas deve-se ter
o cuidado de não se exagerar.
Na narração, se o conto pedir, pode-se usar objetos como apoio; Improvisação
– Caso o contador se esqueça de uma parte da história, deve encontrar um modo de
continuá-la, por isso a importância de saber
o esboço da história e não decorá-la, devendo-se estar preparado para contar sem perder a essência da história; Credibilidade – O
contador não deve denunciar o seu erro e improvisar durante a contação; Espontaneidade

– O conhecimento da história oferece ao contador segurança, naturalidade, desinibição e
espontaneidade para a contação; Voz – É um
elemento dramático e essencial; é o instrumento de trabalho do contador. Por isso deve
observar o seguinte: altura – bem calculada
para caracterizar os personagens; volume – é
a variação entre forte e fraco, mostrando as
emoções dos personagens; ritmo – é a variação de velocidade e pausa – é o silêncio no
meio da fala para dar o clima de suspense,
mas não pode comprometer o significado das
frases; Olhar – É o cordão umbilical com o
público, o elo com ele.
Não se deve contar história olhando
para os lados, para cima ou para baixo e de
olhos fechados. É fundamental olhar nos olhos
das pessoas, como se estivesse contando
para aquele ouvinte, pois o olhar estabelece
a comunicação imediatamente é a garantia de
trazer a pessoa para dentro da história; interrupções – O contador deve saber lidar com as
interrupções sem que ela prejudique a continuidade da história. Não se deve jamais falar:
– fique quieto menino; é melhor dizer: - espere
um pouquinho, depois você poderá falar, ou
então fazer um gesto que dê a entender que é
para esperar o final da história.
Assim que terminar a “contação de história” dar a palavra à criança; Vocabulário Procurar usar palavras de fácil compreensão
para o público ouvinte e que sejam do vocabulário do próprio contador. Dessa forma, a
história bem contada leva em consideração
os elementos da contação, pois ao se contar
a história a criança vivenciará as emoções
como se fosse a primeira vez que estivesse
ouvindo aquela história, ela é capaz de sofrer,
fechar e apertar os olhos, rir, bater palmas,
fazer observações e até mesmo ir contando a
história junto, mas tudo isto acontece como se
fosse a primeira vez em que ela estivesse ouvindo. Isto porque a história propicia à criança
a compreensão emocional mesmo antes da
elaboração conceitual,
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A “contação de história” cumpre a tarefa de proporcionar o conhecimento do
mundo e do ser, por intermédio da realidade criada pela fantasia propiciando
elementos para a emancipação pessoal.
Supõe-se que o educador, ao trabalhar
com a “contação de histórias”, espera que
a criança tenha enriquecimento pela vida
afora. O ato de ouvir histórias despertará
a capacidade de imaginar, sonhar e construir fantasias, possibilitando a construção
de outra intervenção no mundo real (SILVA, 2006 a, p.95).

Cabe lembrar que vivemos imersos
em uma cultura audiovisual, na qual, a todo
instante, aparecem novas formas de registros
e de produtos que seduzem pela aparência.
Como dito anteriormente, é cada vez mais
raro ver um público reunido para ouvir histórias, como antigamente eram contadas, “ao
pé do fogão”. As pessoas estão cada vez
mais atarefadas e dispersas, embora conectadas o tempo todo por intermédio dos meios
de comunicação de massa e da informática.
Há uma desqualificação das práticas
orais. Cada vez mais em nossa sociedade as
práticas de escrita e leitura são valorizadas
como sendo as que melhor atendem às nossas necessidades de consumo e produção.
Dessa forma, ler, ouvir e sentir histórias apenas como experiências lúdicas é algo cada
vez mais raro.

Para se contar uma história há necessidade de preparação do ambiente, pois as
crianças precisam saber que àquela hora é
a hora do conto, o que seria como “pedir
permissão” segundo Hanke (2003), portanto,
não deve ser interrompida. A sinalização pode
se dar através de objetos, ou de uma canção,
ou ainda de uma parlenda, o importante é deixar claro que naquele momento será contada
uma história.
Seja contada apenas oralmente, ou
com auxílio de um livro, com gravuras, fantoches, desenhos, objetos, carimbos, ou outro
recurso; se faz necessário prepará-la, estudá-la e assim escolher o melhor recurso para
apresentá-la.
É importante também destacar que
contar história não é a sua simples leitura,
e deve ser considerado o entendimento das
crianças, a idade que elas têm ,o local onde
estão e o propósito ao se contar a história.
Mesmo sendo a leitura a partir de um livro, a
entonação e as pausas são importantes, e é
necessário saber a história.

Todavia a história é certamente um fator
importante na construção de idéias e atitudes
que possam ajudar a construir uma sociedade mais justa, pois ela atua na divulgação e
alteração de representações e imagens que
as crianças constroem em relação a si próprias e ao mundo em que vivem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sala de aula as crianças precisam ouvir e falar, ler e escrever os mais variados textos
possíveis. A prática pedagógica organizada para o ensino da língua e sua reflexão deve visar
não só o processo de alfabetização, mas também a possibilidade de inserção e participação
dos alunos na cultura escrita, na produção e compreensão de diferentes gêneros textuais.
A prática docente deve ser suficientemente adequada para conduzir o processo de
alfabetização e letramento, resgatando, entre outras coisas, a valorização das práticas e os
usos sociais da escrita na cultura escolar.
O professor deve incentivar nos alunos o gosto pela leitura, e pode utilizar-se da literatura infantil, seja oral, seja escrita, na formação da criança, enquanto indivíduo dotado de
personalidade própria e também no desenvolvimento do sentido de cidadania.
Para poder satisfazer esses requisitos, a literatura infantil terá que estar adaptada ao
meio social e cultural da criança e dos adultos com quem interage no seu processo educativo,
além de respeitar as fases de desenvolvimento de cada criança.
Vimos também que a compreensão de linguagem é fundamental para a escolha das
metodologias de trabalho com as crianças nas fases iniciais do processo de alfabetização.
Não há a necessidade de esperar pela alfabetização formal para que as crianças se envolvam
com a leitura. Tem-se que associar técnicas novas à alfabetização, para se obter melhores
resultados na formação escolar e na preparação da criança para a vida real.
Entretanto, para que elas se tomem efetivamente leitoras e autoras dos próprios textos,
faz-se necessário que, em algum momento do processo de alfabetização tenham não somente
adquiridos conhecimentos específicos do código alfabético, mas também (e, sobretudo) imaginação bem fluente, capaz de desenvolver textos criativos; isso acontecerá se essas crianças
tiverem acesso a contos, responsáveis por tais benefícios.
São de grande importância os contos de fadas, como potencial a iniciação da alfabetização e o gosto pela leitura. Entendemos como é importante para os professores, de todos
os anos escolares, reconhecerem a prática de narrar histórias como uma prática de leitura
fundamental para a formação dos alunos enquanto leitores.
Todavia é indispensável que essa importância não fique só no discurso. Ela deve ser
praticada sempre na escola. É muito comum essa prática na Educação Infantil, onde os alunos ainda não dominam a tecnologia da escrita, apenas são capazes de ler a linguagem oral,
imagens, gestos e o que está em seu entorno.
Porém, no decorrer da escolarização posterior, essa prática raramente ocorre e deixa a
desejar. O contato com as histórias e com o livro em particular, desde muito cedo, ajudará a
criança a ganhar confiança em si mesma e gosto pela descoberta de novas histórias e novos
conhecimentos.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO LÚDICA PEDAGÓGICA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo destina-se a analisar a promoção do brincar para o desenvolvimento
da criança sob a perspectiva pedagógica com enfoque na ampliação das habilidades motoras,
cognitivas e afetivas da criança na Educação Infantil. Para o alcance do objetivo proposto utilizouse como metodologia de pesquisa bibliográfica a fim de melhor entender o tema que é atual é
de suma relevância, em especial na primeira infância. A brincadeira é um ato lúdico intrínseco da
infância, por meio do qual a criança interage com o mundo e reflete sobre ele. Nessa interação
a criança constrói estruturas cognitivas que lhe permitirão compreender os diversos aspectos da
realidade e, com isso, posicionar-se nela e sobre ela. Os resultados que se podem inferir após a
conclusão da pesquisa remetem sobre como a ludicidade que atinge todos os aspectos cognitivos
da criança, sendo essencial também, a participação efetiva da família em consonância da escola
para a efetivação desse aprendizado, cabendo ao professor se valer dessa prática para que a
criança se desenvolva plenamente.

Palavras-chave: Pedagogia; Brincar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

om o objetivo de conhecer a importância do brincar no campo da pedagogia
para o desenvolvimento da criança, utilizou-se de pesquisa bibliográfica atual,
revisitando autores relevantes para o tema que, trazem sua colaboração para a
educação e desenvolvimento infantil.
Revisitando autores que já se debruçaram sobre o desenvolvimento e a aprendizagem
infantis, estabelecemos a relevância da brincadeira nos anos da infância, para assim situá-la
no contexto escolar da Educação Infantil, fornecendo ao brincar o status de forma de aprendizagem característica da infância.
Com base nos estudos sobre o desenvolvimento infantil, o campo das brincadeiras e
jogos simbólicos se destaca como principal forma de aprendizagem da criança, por meio dela
tem o prazer em vivenciar e é estimulada por intermédio da intervenção do adulto.
Destaca-se a importância desse processo para o desenvolvimento cognitivo da criança
que, por sua vez, utiliza esse mecanismo para explicitar suas inquietudes, frustrações e necessidades interiores. O campo de atuação pedagógica precisa se valer dessa prática para
reconhecer sua importância e dar conta do trabalho de desenvolvimento dessa criança.
E, para contribuir com esse desenvolvimento é preciso entender todas suas etapas e
peculiaridades; na infância a principal característica essencial ao desenvolvimento é o brincar,
tornando assim, prática primordial ao trabalho pedagógico.
A brincadeira é um ato lúdico intrínseco da infância, diante do qual a criança interage
com o mundo e reflete sobre ele. Nessa interação a criança constrói estruturas cognitivas que
lhe permitirão ressignificar sua compreensão dos diversos aspectos da realidade e, com isso,
posicionar-se nela e sobre ela.
Sabendo-se que o brincar é tema presente na educação infantil e, buscando tornar essa
prática uma fonte de reflexão do trabalho pedagógico, o presente estudo expõe uma breve
reflexão sobre a atuação lúdica do professor contando com alguns autores que corroboram
com a importância do brincar e, a aprendizagem por intermédio do lúdico como Kishimoto,
Wajskop e também os grandes pesquisadores do desenvolvimento infantil Piaget e Vygotsky.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL DIANTE
DO JOGO E DA BRINCADEIRA
A brincadeira é vista como atividade
principal da criança. Essa afirmativa se dá
não, especialmente pela influência que esta
exerce no desenvolvimento infantil. Segundo
Kishimoto (1997, p. 20), a brincadeira pode
ser vista como: “resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto
social, um sistema de regras, em que permite
diferenciar cada brincadeira e um objeto”.
Portanto, acumular informações não é a
única tarefa executada através de desenvolvimento intelectual, mas, também, estruturar as
informações recebidas e reestruturar as informações já armazenadas diante das situações
vividas e relações estabelecidas. A assimilação é a forma de aquisição do conhecimento,
sendo um processo natural e não apenas de
registro de informação.
Levando em consideração a aprendizagem através de assimilação, o jogo se
apresenta como meio que possibilita aprendizagens e vivências. Os profissionais apoiadores das teorias construtivistas proporcionam
possibilidades de ensino em ambientes com
variados jogos que ampliam as probabilidades de descobertas e exploração através da
manipulação.
Neste sentido, ao lidar com os jogos de
regras, coletivos e na manipulação dos mesmos, as concepções interacionistas e sociais
pressupõem que a criança aprende durante
essa interação, o brincar proporciona desenvolvimento cognitivo pois está carregado de
aprendizagem.

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual
e sempre estiveram presentes em qualquer
povo, desde os mais remotos tempos. Através
deles, as crianças desenvolvem a linguagem,
o pensamento, a socialização, a iniciativa e a
autoestima, preparando–se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar
na construção de um mundo melhor. Para
Kishimoto (1997):
A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento,
por conta da motivação interna, típica do
lúdico, mas o trabalho pedagógico requer
a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que
não os jogos. Ao utilizar, de modo metafórico, a forma lúdica (objeto suporte de
brincadeira) para estimular a construção
do conhecimento, o brinquedo educativo
conquistou um espaço definitivo na educação infantil (KISHIMOTO, 1997, p. 43).

O brincar é mais do que uma distração,
é uma linguagem na qual a criança revela
uma forma de pensamento. Através da brincadeira a criança situa-se no espaço em que
vive, constrói a ideia de si e do outro, experimenta, fala, age, interpreta, interage, enfim,
desenvolve habilidades essenciais para uma
melhor compreensão do mundo.
Diante das situações lúdicas, a criança
percebe as estruturas lógicas, matemáticas
e sociais implícitas nos jogos e brincadeiras
que também estão carregadas de conteúdo
cultural.
O jogo ocorrido em atmosfera livre e
segura, proporciona às crianças uma segurança emocional e física, possibilitando uma
experiência de aprendizagem social sem riscos: “A conduta lúdica oferece oportunidades
para experimentar comportamento que, em
situações normais, jamais seriam tentados
pelo medo do erro ou punição” (KISHIMOTO,
1997, p. 140).
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Os jogos e brincadeiras, tanto livre
como dirigidas, também são fontes inesgotáveis de comunicação e expressão, até mesmo
na brincadeira solitária a criança cria, imagina e se expõe de forma que sua linguagem
é exercitada e desenvolvida, colocando em
foco a imitação e as vivências que tem com
os adultos no faz de conta como forma de
brincar com o real e o imaginário.
Com a cognição em desenvolvimento,
durante os jogos a criança coloca em teste
as causas e efeitos de seus atos e suas habilidades motoras, ampliando a coordenação,
atenção e concentração diante das atividades
que se propõe a executar. Vivenciar situações
variadas possibilita a formulação e reformulação das ações das crianças, portanto os
desafios que os adultos propõem são necessários e devem ser repensados cada vez que
a criança evolui, propondo interferências que
propiciem a aprendizagem.
Acredita-se que o lúdico é de grande
importância para as crianças, pois sem distinção de idade ou classe social, estas atividades lúdicas devem constar no contexto
político pedagógico da escola. O lúdico compreende os jogos, as brincadeiras e os próprios brinquedos, tanto as brincadeiras de antigamente, bem como as atuais, pois são de
cunho educativo e auxiliam na aprendizagem
dos alunos, assim como no convívio social.
É com a interação que as crianças vão desenvolvendo suas criatividades e liberdades.
Desse modo, o brinquedo traduz, de
acordo com Piaget (1973), o real para a realidade infantil. Portanto, com a brincadeira, a
inteligência e sua sensibilidade estão sendo
desenvolvidas. Assim, a presença de atividades lúdicas na prática educativa articula-se na
forma espontânea e dirigida, em que ambas
são educativas. É na fase espontânea que se
constitui o brincar cotidiano da criança, que
flui e é mobilizado valendo-se de questões
internas do sujeito, sem nenhum comprome-

timento com a produção de resultados pedagógicos.
De acordo com Piaget (1973), o caráter
educativo do brincar é visto como uma atividade formativa, que pressupõe o desenvolvimento integral do sujeito quer seja na sua
capacidade física, intelectual e moral, como
também a constituição da individualidade, a
formação do caráter e da personalidade de
cada um. Ao passo que, na fase dirigida há
a presença das brincadeiras como atividades
cujo objetivo específico é o de promover a
aprendizagem de um determinado conceito,
ou seja, além de serem marcados pela intencionalidade do educador.
A brincadeira contribui para o processo
de socialização das crianças, oferecendo-lhes
oportunidades de realizar atividades coletivas
livremente, além de ter efeitos positivos para
o processo de aprendizagem e estimular o
desenvolvimento de habilidades básicas e
aquisição de novos conhecimentos.
Piaget (1973) diz que a atividade lúdica
é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma
forma de desafogo ou entretenimento para
gastar energia das crianças, mas meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual. Ele afirma:
O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do
real à atividade própria, fornecendo a este
seu alimento necessário e transformando
o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos ativos
de educação das crianças exigem todos
que se forneça às crianças um material
conveniente, a fim de que, jogando, elas
cheguem a assimilar as realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil (PIAGET, 1973,
p.160).
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Diante disso, o educador deve utilizar
as brincadeiras como ferramenta em suas aulas para facilitar o aprendizado. Diante desse
quadro, é bom que o educador dê espaço
para as brincadeiras lúdicas, pois elas auxiliarão no aprendizado das crianças.
Pode-se observar que as brincadeiras
não são apenas recreações, é mais do que
isso, é uma das formas de comunicação e
interação da criança, consigo mesma, com
as outras e com o mundo. Um dos papéis
fundamentais dos adultos é o de estimular a
criança com músicas, sons de objetos, animais e mostrando elementos com cores.
O ato de se brincar com a criança favorece a descoberta e com o passar do tempo
vai evoluindo conforme o interesse da criança
e o valor que o objeto lhe interesse. Assim
como a brincadeira é o campo e a forma de
aprendizagem da criança, também pode ser
o campo e a forma de ensino do professor.
Quando o adulto se junta à criança e à brincadeira do momento, ele pode informar sobre
variantes das ações, alterações das regras
(se o grupo as aceitar) para trazer mais desafios, técnicas diferentes que o adulto domina
e a criança não. Enfim, brincar junto é um
procedimento mais do que metodológico, é
uma postura de quem acredita no alcance
da brincadeira enquanto campo de aprendizagem infantil.

AS ATIVIDADES LÚDICAS E O
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO
Partindo da teoria de Vygotsky (1993)
já apontada, é que pude perceber o quanto
a atividade lúdica no espaço da educação
infantil pode propiciar e contribuir para desenvolvimento das crianças.
Relembrando a teoria, para Vygotsky,
o desenvolvimento se dá em dois níveis, o
desenvolvimento real, que é o que a criança
já adquiriu, e o desenvolvimento potencial, o
que ainda está por vir, e corresponde ao que
a criança ainda não consegue fazer sozinha.
E a distância entre esses dois níveis se
dá em uma área que ele chamou de zona de
desenvolvimento proximal, onde vai justamente acontecer a aquisição do conhecimento, e
o que era potencial passa a ser real.
E é justamente a partir deste entendimento do desenvolvimento que se pode destacar dois pontos essenciais para que ele
ocorra, as atividades lúdicas e a função do
professor como mediador. Como já foi visto,
as atividades lúdicas são essenciais na Educação Infantil, pois propiciam a criação da
zona de desenvolvimento proximal e, consequentemente, a aquisição do conhecimento e
do aprendizado.
Nessa fase do desenvolvimento infantil,
dos três aos cinco anos, o brincar se constitui como “uma forma que permite à criança
imaginar, explorar, descobrir, construir, destruir, reconstruir, conhecer-se a si mesma e
ao mundo que a cerca, identificar-se nele e,
por fim, compreendê-lo”,
A criança necessita brincar para viver,
para vivenciar o mundo dos adultos,
mundo este em que está inserida desde
que nasce, mas do qual só se apropria
progressivamente. Por meio da brincadeira, ela pode atuar de diversas maneiras
nas situações em que se encontra, ou,
sobretudo, que imagina, e, portanto, ir se
construindo, e (re) elaborando a sua identidade enquanto sujeito social e histórico
(ROCHA, 1997, p. 417).
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Daí a importância do adulto na vida desta criança, partindo do princípio de que esta
criança, muitas vezes, utiliza-se do processo
de imitação da professora. É importante perceber o quanto o professor, em uma atividade
lúdica, contendo ou não um fim pedagógico,
pode despertar na criança o interesse pela
atividade e, consequentemente, o seu envolvimento. De acordo com Wajskop (2005):
A criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações que estabelece
desde cedo, com a experiência sócio histórica dos adultos e do mundo por eles
criados. É também, nesse sentido, que
se vê na brincadeira uma atividade que
garante a interação e construção do conhecimento pelas crianças (WAJSKOP,
2005, p.25).

Sendo assim, o estímulo ao desenvolvimento dos alunos se dá, sobretudo, por meio
da interação das crianças com elas mesmas
e com um terceiro, a professora. A professora
deixa, então, de ser um simples agente de
informação e passa a ser uma mediadora nas
atividades, que é um dos fatores essenciais
para o desenvolvimento da criança na educação infantil.
Contudo, quando a atividade mecânica
sobressai, a mediação do professor fica comprometida e os alunos tendem a desenvolver
de forma rápida a atividade e a absorção do
conteúdo tende a ser bem menor.
As brincadeiras despertam nas crianças
várias ações ao concretizar as regras do jogo,
sejam elas quais forem, as mesmas procuram
se envolver nessa brincadeira, e em relação
ao lúdico os brinquedos e as brincadeiras
relacionam-se diretamente com a criança,
porém, não se confundem com o jogo, que
aparece com significações opostas e contraditórias, visto que a brincadeira se destaca
como uma ação livre e sendo supervisionada
pelo adulto. Diante disto, Pinto e Lima (2003)
afirmam que:

Brinquedos e brincadeiras aparecem com
significações opostas e contraditórias: a
brincadeira é vista como uma ação livre,
já o brinquedo expressa qualquer objeto
que serve de suporte para as brincadeiras
livres ou fica atrelado ao ensino de conteúdos escolares (PINTO & LIMA, 2003,
p. 27).

Para as autoras esses elementos que
constituem o brinquedo e a brincadeira são
definidas como regras preestabelecidas que
exigem certas habilidades das crianças. Entretanto, a brincadeira é uma ação que não
exige um objeto-brinquedo para acontecer, é
jogando que elas constroem conhecimentos
que ajudarão no seu desempenho escolar.
Ao brincar a criança faz uma releitura
do seu contexto sociocultural, em que a mesma amplia, modifica, cria e recria por meio
dos papéis que irão representar. Portanto, é
fundamental a utilização das brincadeiras e
dos jogos no processo ensino-pedagógico,
diante dos conteúdos que podem ser ensinados por intermédio de atividades lúdicas em
que a criança fica em contato com diferentes
atividades, manipulando vários materiais, tais
como jogos educativos, os didáticos, os jogos
de construção e os apoios de expressão.
Considerando esses fatores, o desenvolvimento da diversidade de materiais obriga
a necessidade de adequar os mesmos. Quanto ao espaço da brincadeira contribui para o
desenvolvimento cognitivo, físico, emocional,
social e moral, sem que se perca a característica do brincar como ação livre, iniciada e
mantida pela criança.
A importância do espaço lúdico na
construção do conhecimento é oportunizar a
criança a observar o mundo imaginado por
ela, e quando ela vê esta realidade de maneira muito distorcida, procuramos conversar
com a mesma, esclarecendo as coisas, fazendo com que a criança fique mais perto da
nossa realidade.
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Esta é uma das formas de brincar mais
saudáveis para o desenvolvimento da criança,
razão pelo qual o “faz de conta” infantil deve
ser tratado e subsidiado com seriedade, atribuindo o papel relevante no ato de brincar e
na constituição do pensamento infantil.

Diante de tantas cobranças e dúvidas,
é preciso voltar aos estudos sobre a forma de
aprendizagem infantil, sobre a construção e o
funcionamento das estruturas cognitivas do ser
humano durante a infância, e encontrarmos o papel pedagógico da escola no contexto do brincar.

É brincando e jogando que a criança
revela seu estado cognitivo, visual, auditivo,
tátil, motor, modo de aprender e entrar em
uma relação cognitiva com o mundo; a criança interage com o meio físico, com outras
crianças e com adultos, construindo assim,
regras de convivência e competência, treina
suas habilidades e capacidades de ganhar ou
perder, saber respeitar suas diferenças dos
outros, aprender a lutar por seus direitos, defender seu espaço, mas respeitar o do amigo.
Parecem coisas tão simples e tão óbvias, mas
são muito difíceis de se fazer na prática.

Do ponto de vista do desenvolvimento
psíquico e da constituição do sujeito, o ato de
brincar é o instrumento principal da criança
na busca e constituição de sua subjetivação.
É por meio do ato de brincar, envolvendo o
lúdico e o simbólico, que a criança revive e
experimenta situações e/ou sensações para
tentar compreendê-las e assumir seu lugar nelas. Por exemplo, uma criança imita um adulto
quando brinca de ir trabalhar, de dirigir um
automóvel ou de varrer a casa.

Essas atividades lúdicas têm objetivos
diversos, usadas para divertir, outras vezes
para socializar, promover a união de grupos
e, num enfoque pedagógico, servem como
instrumento para transmitir conhecimentos. É
fato que nossa cultura e, talvez, mais ainda
a das crianças, absorveu a mídia e, de um
modo privilegiado, a televisão.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
PERSPECTIVAS TEÓRICAS E
IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS
Há ainda, nos dias atuais, um questionamento por parte de administradores, docentes e familiares sobre a real necessidade
de se brincar na escola.
Não teria a escola, enquanto representante do ensino formal, que assumir um papel mais “ensinante”, recheada de conteúdos
curriculares clássicos, para definir como importante seu papel no desenvolvimento das
crianças? Se for para “apenas brincar”, por
que ir à escola?

As brincadeiras são a ferramenta de
que a criança dispõe para passar de um estágio meramente visual (no qual interage com
o mundo e seus objetos direcionada apenas
pelo que o próprio objeto a induz) para uma
esfera de raciocínio na qual pode criar, valendo-se de um objeto, interações diferentes daquelas inerentes a ele, produzindo um campo
de interpretação e ressignificação da realidade. Vygotsky ainda elucida:
É no brinquedo que a criança aprende a
agir numa esfera cognitiva, ao invés de
numa esfera visual externa, dependendo
das motivações e tendências internas, e
não dos incentivos fornecidos pelos objetos
externos (VYGOTSKY, 1993, p. 126-127).

Aqui, pode-se ir mais além: a partir das
situações de brincadeira a criança aprende
a criar ações e comportamentos novos, gerados por uma leitura e interpretação do real
que ela mesma é capaz de fazer, agora autonomamente, isto é, sem ser apenas instigada
pelas características inerentes à situação e
ao objeto. Assim, Vygotsky colabora na construção do conceito de brincar, que para nós
implica em agir sobre o mundo para assimilá-lo e acomodá-lo, mas também de forma a
ressignificá-lo.
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Durante a brincadeira, a criança experimenta o mundo e as relações intersubjetivas por meio da fantasia e da imitação.
Essas duas ferramentas, fantasia e imitação,
são parte de um conceito muito utilizado por
Jean Piaget o conceito de jogo simbólico.
O ato lúdico, como representante essencial
da ação infantil sobre o mundo, na forma de
jogo simbólico, também é o espaço no qual a
criança desenvolve, além de sua inteligência,
sua afetividade e sua moralidade. Assim nos
mostra Piaget:
Já vimos que o jogo simbólico é uma assimilação livre do real ao eu, tornada necessária pelo fato de que quanto mais a
criança é jovem menos seu pensamento
é adaptado ao real, no sentido preciso
de um equilíbrio entre a assimilação e a
acomodação. Quando, ao contrário, mais
progride essa adaptação, mais o jogo se
reintegra na Inteligência em geral, com
o símbolo consciente tornando-se construção e imaginação criadora (PIAGET,
1973, p. 265).

A brincadeira em sua dimensão simbólica também atua na formação de um sistema
de linguagem e na apropriação criativa dessa
linguagem pelo sujeito. A linguagem, ao passo da representação cognitiva, também é, em
parte, fruto das interações lúdicas da criança,
uma vez que ambas, linguagem e brincadeira,
estão englobadas no campo do pensamento
simbólico.
Outra dimensão simbólica do ato de
brincar é o fantasiar. No “faz-de-conta” há,
como já vimos, o aspecto imitativo da brincadeira, mas também há o aspecto imaginativo.
Quer dizer, muitas coisas que a criança fantasia durante o brincar podem não ser reais, e
sim imaginadas, a fim de tentar se relacionar
e compreender fenômenos reais dos quais
ela não tem domínio. Piaget (1973), face ao
desenvolvimento do pensamento infantil, afirma que a brincadeira de faz-de-conta:

[...]está intimamente ligada ao símbolo,
uma vez que por meio dele, a criança representa ações, pessoas ou objetos, pois
estes trazem como temática para essa
brincadeira o seu cotidiano (contexto familiar e escolar) de uma forma diferente
de brincar com assuntos fictícios, contos
de fadas ou personagens de televisão
(PIAGET, 1973, p.76).

Neste sentido, ele diz que o pensamento da criança pequena não é suficientemente
preciso e maleável para comunicar um conjunto de ideias, então, o símbolo assume a
função de mediador, dando à criança a oportunidade de expressar seu pensamento.
Se, por um lado, a criança se vale do
ato de brincar para aprender, por outro lado
este brincar também precisa ser aprendido,
pois trata-se de uma construção cultural. Aqui
podemos identificar mais uma função da escola que tem clara intersecção com o brincar:
a produção cultural e a inserção da criança no
mundo cultural já existente. Segundo Wajskop
(2005):
A brincadeira, na perspectiva sócio histórica e antropológica, é um tipo de atividade
cuja base genética é comum à da arte,
ou seja, trata-se de uma atividade social,
humana, que supõe contextos sociais e
culturais, a partir dos quais a criança recria a realidade por meio da utilização de
sistemas simbólicos próprios. Ao mesmo
tempo, é uma atividade específica da infância, considerando que, historicamente,
esta foi ocupando um lugar diferenciado
na sociedade [...]. Portanto, a forma como
se apresenta a brincadeira infantil hoje,
confirma a tese [...]de que não existe na
criança um jogo natural. A brincadeira é
o resultado de relações interindividuais,
portanto, de cultura. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprendeu
a brincar (WAJSKOP, 2005, p. 34-35).
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Questões muito presentes no discurso
e nas grades escolares, como o desenvolvimento da autonomia, também são conteúdos a serem trabalhados na Educação Infantil, sempre por intermédio dos momentos de
brincadeira. Muitas são as pesquisas e documentos que norteiam a aprendizagem infantil
por meio do brincar.
Um currículo de educação infantil deve
compreender todas as experiências oferecidas para um desenvolvimento pleno da criança e sua integração social. As preocupações
com os conteúdos que se deve abordar nesse
nível de educação são muitas, pois as crianças pequenas precisam de muitos estímulos,
Antunes (2004), especialista em inteligência
e cognição, diz sobre currículo:
[...] para quase todas as fases do ensino é natural que se pergunte “o que” ensinar para crianças de três a seis anos.
Pelo menos, essa ansiedade possui uma
vantagem: é melhor saber que existem
“coisas a ensinar” que a preconceituosa
ideia de que crianças somente aprendem
após os seis anos e, desta forma, a tarefa
essencial da educação infantil é cuidar e
recrear (ANTUNES, 2004, p. 44).

Erroneamente algumas escolas desconsideram os conteúdos da Educação Infantil e
apenas se baseiam no brincar e cuidar, não
consideram que é nessa idade que a criança
aprende coisas que vai levar para toda a vida.
Antunes(2004) ainda nos reporta ao
Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil, onde constam os conteúdos de música, artesvisuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática e movimento,
provando a importância de conteúdos envolvendo as diferentes áreas de desenvolvimento
do ser humano.

Mais recentemente, a Base Nacional
Curricular Comum (BNCC) de 2017, traz para
o currículo da educação infantil os campos
de experiências, considerando o brincar um
dos direitos de aprendizagem permeando
toda prática pedagógica nessa faixa etária.
De acordo com a BNCC (2017):
A interação durante o brincar caracteriza
o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para
o desenvolvimento integral das crianças.
Ao observar as interações e a brincadeira
entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo,
a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a
regulação das emoções (BRASIL, 2017,
p. 37).

Nesse sentido pode-se perceber que,
como base para qualquer trabalho em educação infantil é pautado no direito ao brincar
como forma de aprendizagens de diversas
habilidades diferenciadas com intervenção e
planejamento do adulto que, por sua vez, tem
o dever de proporcionar tempos e espaços
para que a brincadeira aconteça e favoreça
as relações e interações infantis.
Portanto, o campo da brincadeira infantil é a própria área de atuação do professor de crianças pequenas, especialmente na
Educação Infantil. Reconhecer e conhecer
os mecanismos cognitivos de aprendizagem
da criança proporciona ao professor uma intervenção mais adequada nos processos de
aprendizagem em andamento, através de planejamento e atividades escolares elaboradas
a partir de situações lúdicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se pensa sobre o ensino formal de crianças em idade de Educação Infantil, é
preciso pensar também em sua contrapartida: a aprendizagem infantil.
Conhecendo o modo pelo qual a criança aprende, pode-se planejar e definir estratégias de ensino que venham a ter maior probabilidade de êxito.Pode-se constatar que o jogo,
o brinquedo e a brincadeira são instrumentos mediadores no processo didático-pedagógico,
importantes ferramentas auxiliares no desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, psicológico
e social da criança em formação.
Além da influência mútua dos jogos e brincadeiras e do brinquedo no desenvolvimento,
estes também auxiliam na memória, aquisição da linguagem, desenvolvimento da atenção,
concentração, percepção visual, criatividade e habilidades sociais, contribuindo significativamente com as estruturas psicológicas e cognitivas da criança.
São relevantes as atividades lúdicas no processo educativo; para que esse processo
de ensino e aprendizagem ocorra de forma prazerosa, os professores devem estar cientes de
seu papel nessa fase de construção de conhecimento das crianças.
A escola, sendo um ambiente social, deverá ser para todos os envolvidos no processo
educativo, um local promissor de troca e vivência de experiências, contribuindo de maneira
positiva na efetivação de uma aprendizagem significativa e flexível.
É importante ressaltar que o professor deve desenvolver atividades lúdicas na sala de
aula não como meras brincadeiras, mas como uma possibilidade de promoção do ensino-aprendizagem, também como uma atividade de entretenimento, sem relação obrigatória com
a aprendizagem significativa para o aluno.
Além disso, os professores que participaram da pesquisa sabem e têm consciência acerca da importância da inclusão do lúdico no desenvolvimento da prática pedagógica, porém,
por alguns motivos, entre eles; a falta de materiais e a própria formação não o faz.
De acordo com toda essa constatação, conclui-se que o educador ocupa um papel
principal nesta situação, pois é na escola, e talvez somente na escola, que ocorrem oportunidades para as crianças brincarem. Portanto, o educador necessita refletir sobre a questão do
brincar, criar espaços e tempos que permitam a realização de jogos, brincadeiras, instituindo
estratégias que permitam a promoção e evolução integral da criança.
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AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU AFRO- BRASILEIRO PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: A trajetória de formação dos espaços do museu pode ser resumida através da transformação
de acervos particulares em coleções públicas. O objetivo do artigo é abordar as ações educativas
no museu que possibilitam que os visitantes desenvolvam habilidades para analisar a história a
partir dos objetos em seus aspectos materiais e simbólicos. Os conceitos utilizados abordam não
somente os alunos do ensino fundamental, mas também outros públicos, tendo em vista que os
museus são visitados por famílias, estudantes em vários níveis – da educação infantil, básica e
superior, grupos com necessidades especiais entre outros, o museu deve planejar ações a partir
das especificidades de cada público visitante. As ações educativas do museu afro Brasil voltadas
aos estudantes do ensino fundamental é composto por agendamento realizado pela escola. O
trabalho propõe apresentar o quanto o espaço museológico proporciona uma aprendizagem
significativa da história da arte brasileira por meio dos objetos de arte/documento histórico.

Palavras-chave: Ação-Educativa; Aprendizagem; História; Documento.
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INTRODUÇÃO

V

emos que nos últimos anos, há uma profunda transformação na relação dos
museus de arte e centros culturais com as escolas. As visitas passaram a ser
incluídas nos planejamentos escolares para o ano letivo, tanto aos acervos permanentes quanto aos temporários, fartamente divulgados pela mídia. A partir dessa demanda
os museus começaram a organizar departamentos educativos para mediar a sua relação com
as escolas.
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos do estudo sobre
a importância do museu Afro Brasil como estratégias pedagógicas para alunos do ensino
fundamental tendo como base questões para reflexão em sala de aula.
O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido a partir de um breve histórico da arte educação no Brasil abordando também a ressignificação da história afro-brasileira e de pesquisas
bibliográficas disponíveis. A abordagem baseou-se também na visitação ao museu, na qual
a pesquisa a campo se fez necessária para o enriquecimento do estudo.
Ele está dividido em contextualização do trabalho desenvolvido com as propostas pedagógicas e leis mais recentes no que se refere proposta de disseminação da cultura afro
no contexto, caracterização do espaço museológico onde realizou-se a pesquisa e, por fim
apresentação dos resultados obtidos e as considerações finais destacando a importância
desta pesquisa para os seus participantes e para a cultura afro-brasileira na educação básica,
de forma geral.
O tema justifica-se, pois, ampliará a compreensão da importância ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana no Brasil através do museu Afro Brasil. Considero que em 2003
foi promulgada a lei nº 10.639 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
passando-se a exigir que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio incluam no
currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira. Essa foi uma mudança essencial para
que as pessoas tivessem mais conhecimento sobre a origem da cultura afro- brasileira.
Coloca-nos diante de outra questão: “Quais caminhos devemos tomar para atingir em
nossos alunos as reflexões desejadas por meio de uma aprendizagem significativa?” Diante
dessa questão, a pesquisa contribuirá para conscientização e valorização da cultura afro-brasileira como estratégia pedagógica na busca do desenvolvimento do educando.
Através de seus documentos raros, máquinas, jornais, pinturas, esculturas, desenhos,
móveis, instrumentos, sua arquitetura, por seu acervo, o museu tem sido reflexo do desenvolvimento processado por nossa sociedade. Este espaço nos faz perceber o quanto somos
fadados ao conhecimento e seus desdobramentos. Quando visitamos um museu depreendemos o quão pequenos somos, e entendemos a valência dos rendimentos de nossas transformações culturais. Identificando nossa história por meio de objetos e imagens, fazendo com
que criemos bens para reflexão sobre o passado, a atualidade e o futuro.
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A questão que moveu esta pesquisa foi indagar sobre de que forma é possível proporcionar uma aprendizagem significativa usando o espaço do museu para levar os alunos a
compreender a grande importância e contribuição da cultura africana para as artes brasileiras.
É precisamente a partir das ideias expostas que este artigo tem por objetivo traçar algumas
considerações sobre a ação dos museus Afro para com a escola. O assunto é bastante atual,
pois não se nega a ressignificação e valorização cultural das matrizes africanas que formam
a diversidade cultural brasileira.
Fez-se necessário esta abordagem para a nossa formação e dessa forma estaremos contribuindo para a formação integrada do aluno. Ao serem despertados para o gosto e o prazer
do aprender, os discentes tornam-se adultos leitores, críticos e inseridos no contexto social.
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BREVE HISTÓRIA DA ARTE-EDUCAÇÃO
A arte vem sendo nos últimos anos vista como uma prática pedagógica que deve
ser explorada nas salas de aula. Sendo um
elemento cultural, a disciplina é sem dúvida
um instrumento de produção de conhecimento, aprimoramento e imaginação. Mas a história da arte-educação mostra que nem sempre
foi assim.
A disciplina de artes tem sido uma
matéria obrigatória em escolas primárias e
secundárias (1º e 2º grau) no Brasil há mais
de 50 anos. Isto não foi uma conquista de
arte-educadores brasileiros, mas uma criação
ideológica de educadores norte-americanos
que, sob um acordo oficial (acordo MEC-USAID), reformulou e educação brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal nº 5.5692 de
Diretrizes e Bases da educação.
Esta lei estabeleceu uma educação tecnológica orientada que começou a profissionalizar a criança na sétima série (oitavo ano),
sendo uma escola secundária completamente
profissionalizante. Esta foi uma maneira de
proporcionar mão-de-obra barata para as
companhias multinacionais que adquiriram
grande poder econômico no país sob o regime da ditadura militar em 1964 a 1983 (ALVES, 1968:60).
Naquela época não tinha cursos de arte-educadores nas universidades, apenas cursos para preparar professores de desenho,
principalmente desenho geométrico. Fora das
universidades, um movimento bastante ativo
chamado movimento das escolinhas de arte,
tentava desenvolver desde 1948 a auto expressão da criança e do adolescente através
do ensino das artes. Em 1971 o movimento
das escolinhas de artes estava difundido por
todo o país com trinta e duas “escolinhas”,
a maioria delas particulares, oferecendo cursos de artes para crianças e adolescentes e
cursos de arte-educação para professores e
artistas.

A lei federal que tornou obrigatório a
disciplina de artes nas escolas, entretanto,
não pode assimilar como professores de artes ou artistas que tinham sido preparados
pelas “Escolinhas”, a partir da quinta série
exigia-se o grau universitário, que a maioria
deles não tinha.
O governo federal decidiu criar um novo
curso universitário para preparar professores
para a disciplina educação artística criada
pela nova lei. Os cursos de licenciatura em
educação artística nas universidades foram
criados em 1973 compreendendo um currículo básico a ser aplicado em todo o país.
O currículo de licenciatura em educação artística na universidade pretende preparar um
professor de arte em apenas dois anos, que
seja capaz de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico,
tudo ao mesmo tempo, da primeira à antiga
oitava série (hoje nono ano), e em alguns casos, até o 2º grau do ensino médio:
A linguagem expressiva da arte tem a força de interrogar padrões, valores, concepções e gostos; ela exige a reflexão. Diante
dela nos deparamos, por exemplo, com
vários conceitos de belo e feio, e por eles
podemos pensar nos valores que contornam nossas vidas e imprimem identidades
e pertencimentos (JOHANN, 2015, p. 7).

Segundo BARBOSA (1994, p.10) é
um absurdo epistemológico ter a intenção
de transformar um jovem estudante, com um
curso de apenas dois anos, em um professor
de tantas linguagens artísticas.
Hoje centenas de cursos de licenciatura em educação artística nas faculdades
e universidades no Brasil estão outorgando
diplomas à arte-educadores. Mas muitos se
recusam a oferecer o curso de dois anos e
optam por um curso de quatro anos, o que é
legalmente possível através de regulamentação do Ministério da Educação, seguindo, entretanto, um currículo mínimo obrigatório que
não é adequado para preparar professores
capazes de definir seus objetivos e estabelecerem suas metodologias.
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A falta de correspondência entre os objetivos e a prática real na sala de aula é provada pela análise conjunta das suas pesquisas.
Objetivos são simplesmente palavras escritas
nos programas ou estatutos que não tem sido
posto em prática. Nas artes visuais ainda domina na sala de aula o ensino de desenho
geométrico, temas banais, as folhas para colorir, a variação de técnica e o desenho de
observação, os mesmos métodos, procedimentos e princípios ideológicos encontrados
numa pesquisa feita em programas de ensino
de artes de 1971 a 1973 (SIQUEIRA, 1987).
Mas o que podemos perceber diante
do levantamento de dados para essa pesquisa em artigos e as referências bibliográficas
até o momento é que a visão do arte-educador em geral é a mesma: os profissionais
formados em arte educação mencionam o
desenvolvimento da criatividade como principal objetivo de seu ensino. A identificação
da criatividade com espontaneidade não é
surpreendente porque é uma compreensão
de senso comum. Veremos agora como o docente de História pode enriquecer ainda mais
a bagagem do educando utilizando o espaço
museológico como prática pedagógica.

APRENDIZAGEM DA ARTE FORA DA
ESCOLA
A colaboração entre museu e escola
é atualmente considerada importante para a
existência, ou mesmo sobrevivência dos museus, visto que garante alto índice de visitação e público para o futuro.
Fróis (2011) considera que nos dias atuais os museus vêm passando por mudanças,
que afetam os processos de visitas, acessos
e conhecimento das obras de arte. Talvez seja
uma forma de atingir públicos antes “inatingíveis”, que até então, nunca tiveram contato
com a arte ou condições de frequentar esses
lugares.

Através de ferramentas virtuais como a
internet, ver coleções de arte de alguns dos
principais museus do mundo se tornou mais
acessível nos dias atuais. Para esse teórico,
essas transformações permitem às pessoas
a ampliarem o entendimento do papel desses
lugares na contemporaneidade
Ações educativas tomaram lugar relevante nos museus em geral. Existem inúmeras
teorias, metodologias e publicações específicas sobre o assunto, e praticamente todos
os livros dirigidos ao professor de arte destacam a importância da visitação a museus
e galerias, salientando a visita ao museu e
as atividades lá realizadas. Importante mencionar que a iniciativa de uma colaboração
entre museus e escolas é bastante precária
se olharmos pela perspectiva de quantidade.
Isto é facilmente verificado se considerarmos a relação proporcional entre a população escolar que visita museus por ação das
parcerias e a vida escolar como um todo. Havendo consciência das indiscutíveis dificuldades existentes, torna-se necessário transpor
para o ambiente escolar alguns princípios e
experiências educativas dos museus de arte.
Dentre algumas iniciativas já realizadas, cito as de elaboração de bancos de imagens fixas, de criação de coleções de objetos
culturalmente representativos, de exposições
itinerantes destinadas para à circulação em
ambientes escolares, de presença ocasional
de artistas na escola, e de programas de Artista Residente comuns em alguns países.
O que se aponta nas experiências relatadas, é a oportunidade de aproximação entre
a escola e, portanto, o processo de ensino/
aprendizagem, e a pluralidade de linguagens,
técnicas, materiais e documentos próprios da
arte, estendendo o conhecimento e a compreensão sobre história e o fazer artístico.
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Contudo, para que o trabalho na escola
seja realmente significativo e promova aprendizagem em arte com base nas abordagens
para a educação em museus, é obrigatório
que o professor tenha anteriormente vivenciado situações semelhantes em museus; é
fundamental que o professor seja constante
frequentador como público e como mediador em visitas. Não há um passo-á-passo
que mostra os procedimentos, conceitos e
métodos que possam ser adaptados para o
contexto escolar.
A experiência vivenciada é determinante neste caso. A primeira diferença fundamental em que o professor se depara na
escola é a condição de trabalhar não com
a obra original, mas sim com a imagem de
reprodução, o que altera consideravelmente
a recepção por parte do aluno. Outras igualmente notórias são: o ambiente em si, que
não favorece o clima existente no museu, as
dificuldades de ordem prática de segurança
e disponibilidade de tempo, e a ausência de
curadoria demarcada, que por sua vez, possibilita ao professor fazer a mediação das obras
com seus alunos. Nas palavras de Marandino
(2001),
Museus e escolas são espaços sociais
que possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. Socialmente são espaços que se
interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são imprescindíveis para
a formação do cidadão cientificamente
alfabetizado (MARANDINO 2001, p.98).

A respeito da organização dos espaços, essas instituições guardam diferenças
significativas que marcam intenções discursivas e materializam sistema de valores (ordem,
disciplina e vigilância), marcos na aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia com diferentes símbolos estéticos, culturais e ideológicos.

Em relação à perspectiva temporal, a
estruturação de cada uma delas se dá de
modo diferenciado: o tempo escolar marcado
pelos relógios, horários e calendários imprime
uma cultura temporal de longo prazo, sequencial e contínua, enquanto no museu o tempo
é breve e fragmentado, quase que restrito
ao tempo de uma visita. Uma visita pode se
constituir como única vivência singular daquele sujeito naquele de espaço cultural.
Já a dimensão pedagógica talvez seja,
dentre os elementos estruturadores dessas instituições, a que tenha sofrido as transformações mais significativas nas últimas décadas.
No campo escolar, diferentes teorias
têm orientado novas práticas pedagógicas,
apontando para o estabelecimento de novas
relações entre professores e alunos e entre os
educadores de museu e seus públicos, relações essas pautadas nos princípios da dialogia, da interação e interatividade, elaborando
novas configurações no espaço do museu.
Por outro lado, essas instituições compartilham o foco no papel ativo do indivíduo na
construção de seu aprendizado e na concepção da aprendizagem como um processo interativo entre o sujeito e o ambiente.
Compreender o museu como ambiente de aprendizagem sensível, significa estar aberto à fruição estética. Para Menezes
(2003), “os sentidos são pontes que permitem ao sujeito comunicar-se com o universo”.
Para esse autor, museu não é o lugar da palavra escrita, ela já tem seus suportes, mas
o lugar da transformação da percepção e os
educadores precisam explorar o que define a
personalidade do museu.
A visita ao museu pela escola pode ser
compreendida como uma vivência que
institui uma prática educativa híbrida. Ao
aproximar elementos dos dois contextos
educativos – museus e escolas - ela encerra as potencialidades que cada um
deles tem. O conjunto de análise desenvolvido no percurso desta investigação
permitiu destacar vários entre lugares no
hibridismo que constitui a visita das escolas aos museus.
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ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO
MUSEU AFRO BRASIL
Inaugurado em 2004, a partir da coleção particular do Diretor Curador Emanoel
Araújo, o Museu Afro Brasil construiu, ao longo de 10 anos, uma trajetória de contribuições decisivas para a valorização do universo
cultural brasileiro ao revelar a inventividade e
ousadia de artistas brasileiros e internacionais, desde o século XVIII até a contemporaneidade.
Desde 2009, o Museu Afro Brasil é uma
instituição pública, vinculada à Secretaria de
Estado da Cultura de São Paulo, que é administrado pela Associação Museu Afro Brasil –
Organização Social de Cultura, é subordinado
ao Governo do Estado de São Paulo. Segundo a educadora Helenira Paulino é graduada
em Artes Visuais:
A visita orientada a um museu é um
encontro de potencialidades: as discussões,
observações e sensações partem do olhar
atento às obras. Cabe aos educadores fornecer informações e, mais importante, criar um
ambiente em que as potências da obra e do
público se encontrem. A fala e a escuta são
instrumentos fundamentais. Aliadas à prática
criativa podem gerar um encontro e, talvez,
um acontecimento (PAULINO, 2012, p. 35)
O Museu Afro Brasil é, portanto, um
museu histórico que fala das origens, mas
atento a identificar na ancestralidade a dinâmica de uma cultura que se renova mesmo
na exclusão. Um centro de referência da memória negra, que reverencia a tradição que
os mais velhos souberam guardar, mas faz
reconhecer os heróis anônimos de grandes e
pequenos combates, e os negros ilustres na
esfera das ciências, letras e artes, no campo
erudito ou popular.

Um museu que expõe com rigor e poesia ritos e costumes que traduzem outras
visões de mundo e da história, festas que
evidenciam o encontro e a fusão de culturas luso-afro-ameríndias para formar a cultura
mestiça do Novo Mundo, mas que também
registra as inovações da cultura negra contemporânea na diáspora. Um museu de arte,
passada e presente, que reconhece o valor da
recriação popular da tradição, mas reafirma
o talento negro erudito, nas artes plásticas e
nas artes cênicas, na música como na dança.
Sobretudo, o Museu Afro Brasil é um
museu contemporâneo, em que o negro de
hoje pode se reconhecer. Um museu que integra os anseios do negro jovem e pobre ao
seu programa museológico, contribuindo para
sua formação educacional e artística, mas
também para a formação intelectual e moral
de negros e brancos, cidadãos brasileiros, em
benefício das gerações que virão.
Um museu capaz de colaborar na construção de um país mais justo e democrático,
igualitário do ponto de vista social, aberto à
pluralidade e ao reconhecimento da diversidade no plano cultural, mas também capaz de
reatar os laços com a diáspora negra, promovendo trocas entre a tradição, a herança local
e a inovação global.
A escola é um espaço que oportuniza
os/as alunos/as a conviverem com outras
crianças da mesma faixa etária e é um ambiente propício para que ocorra o aprendizado. Esse, segundo as Diretrizes Curriculares
de Curitiba, deve preconizar o seu desenvolvimento em todas as dimensões do ser humano. Nesse universo escolar a diversidade, a
diferença e a desigualdade se fazem presentes também nas questões étnicas e culturais.
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Na colaboração entre a área da educação e do museu foi observado um aumento
de contatos entre estes, especialmente os
que envolveram um maior número das sessões, ao longo de um período de tempo. Houve um aumento da participação do número
de escolas secundárias e os museus tiveram
um papel válido no desenvolvimento do currículo escolar. Foi realizada uma apreciação
positiva por parte dos professores sobre a
aprendizagem e os métodos utilizados nos
museus; estes revelaram o valor positivo dos
museus para a sua própria aprendizagem e
desenvolvimento profissional; a grande maioria dos professores (96%) ficaram satisfeitos
ou muito satisfeitos com a sua experiência
museológica (HOOPER GREENHILL, 2007,p.
22-26).
O respeito pela diversidade deve ser trabalhado em todas as áreas do conhecimento,
sendo uma das formas de efetivamente incluir
a diversidade no currículo acadêmico e explorar a cultura afro-brasileira devido a suas
inúmeras possibilidades de enfoque.
No Brasil, nos últimos anos, a preocupação de educadores e legisladores em mencionar a dança em seus trabalhos e projetos
têm sido evidentes. É nessa perspectiva da
diversidade e da multiplicidade de propostas
e ações que caracterizam o mundo contemporâneo que seria interessante lançarmos um
olhar mais crítico sobre a dança na escola.

DESENVOLVIMENTO - AÇÕES
EDUCATIVAS
A trajetória de formação dos espaços do
museu pode ser resumida através da transformação de acervos particulares em coleções
públicas. Historicamente, como vimos, o foco
de atuação dos museus passou por imensas
transformações, nas quais os olhares e as
práticas dos profissionais dessas instituições
foram se transferindo, paulatinamente, do cuidado exclusivo com as coleções para a atenção dos alunos.

Segundo Denise Grinspum (2001, p.2),
desde que o museu se tornou público no
século XVIII é a sua função social que tem
sido motivada para justificar a sua experiência. Atualmente, o compromisso sócio-político
dos museus é, antes de tudo, educacional e
sua nova definição aponta para instituição de
serviços e dedicação, em termo que inclui
exploração, tudo. Observação de serviço e
educação, um termo que inclui exploração,
estudo, observação, pensamento crítico, contemplação e diálogo.
Progressivamente, o museu reafirma-se na contemporaneidade como um museu
aberto, de comunicação que atende à função
do homem como indivíduo e do homem como
um ser social. Os museus revelam o desejo de
procurar novos públicos ou procuram realizar
a diferença na vida das pessoas. O progresso
dos últimos anos tornou possível conhecer as
características de diferentes públicos, o que
pode facilitar a aprendizagem e o conhecimento de uma variedade de competências
cognitivas, como o pensamento divergente,
a análise crítica, uma melhor compreensão
do passado, a complexidade do mundo e as
questões ambientais. Através de diferentes
exemplos de projetos em museus, pretendemos neste artigo refletir sobre a problemática
social da mediação nos museus.
A partir dessas perspectivas, em que
o paradigma de atuação dos museus e seus
“conceitos –chaves” giram em torno da importância assumida pelo público e das ações
de comunicação/educação dentro das instituições, os museus buscam estruturar de forma mais satisfatória suas ações educativas.
O museu afro-Brasil vem ao longo dos
anos promover o reconhecimento, valorização
e preservação do patrimônio cultural brasileiros, africano e afro-brasileiro e sua presença
na cultura nacional. As ações-educativas no
museu possibilitam que os visitantes desenvolvam habilidades para analisar a história a
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partir dos objetos em seus aspectos materiais
e simbólicos. Com isso, o museu se tornou
referência em São Paulo, por unir História, Memória, Arte e Contemporaneidade voltadas,
prioritariamente, à cultura brasileira, africana
e afro-brasileira.
Apesar de parecer óbvio, é fundamental
que as ações educativas sejam planejadas
para um público alvo. Tendo em vista que os
museus são visitados por famílias, estudantes
em vários níveis – da educação infantil, básica e superior -, grupos de convivência, grupos
com necessidades especiais, entre outros, os
museus devem planejar ações a partir das
especificidades de cada público visitante.
A ações educativas voltadas aos estudantes do ensino fundamental é composta por
agendamentos realizados pela própria escola.
Por existir um contato prévio da escola e do
museu, é possível conhecer os objetivos da
visita, bem como as especificações do grupo.
Portanto, as ações devem ser estruturadas
em diálogos como as expectativas e motivações para a visita. Dessa forma proporcionando uma aprendizagem significativa da história
da arte brasileira por meio dos objetos de
arte/documento histórico.
Conforme aponta Köptcke (2001/2002,
p. 17) no Brasil as visitas escolares representam 50% a 90% das visitas aos museus, esses números indicam o quanto esse público
é expressivo. Em função disso e para atingir
o objetivo das atividades dos museus, isto
é, adquirir, preservar, documentar, pesquisar
e comunicar para fins de educação e lazer,
interessa que museus e escolas estabeleçam
uma parceria educativa, partilhando do poder
e da responsabilidade de formar e educar.
Barbosa (1996) apresenta uma pesquisa em que nos identificamos muito, pois dá
um embasamento importante para o presente
estudo. O conhecimento em artes se dá na
interseção da experimentação, da codificação
e da informação. Sabemos que arte na escola

não tem como objetivo formar artistas, como
a matemática não tem como objetivo formar
matemáticos, embora artistas, matemáticos e
escritores devam ser igualmente bem-vindos
numa sociedade desenvolvida.
O que a arte na escola principalmente
pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador da obra de arte. Uma sociedade
só é artisticamente desenvolvida quando ao
lado de uma produção artística de alta qualidade há também uma alta capacidade de
entendimento desta produção pelo público.
Para entender com mais clareza a alta
capacidade de entendimento precisamos voltar à infância e entender o processo de desenvolvimento da criatividade que ocorre nas
crianças. Os desenhos infantis apresentam o
processo de expressão pessoal da criança,
pois é o primeiro registro concreto da manifestação artística.
Nele contém a própria essência da infância, pois expressam pensamentos e emoções únicos. A criança o desenvolve por puro
prazer, pois é feito de maneira inconsciente,
sem a preocupação do que as pessoas irão
pensar a respeito de sua reprodução. Ela não
é limitada pelas barreiras exteriores que nos
são impostas, as cobranças da família ou da
sociedade (MACHADO, 2005).
A forma de mediação realizada por
meio da ação educativa dos museus afro-Brasil se propõe desafiadora, instigante e
problematizadora, afastando-se o princípio
da transmissão de conhecimento. Deve alinhar-se a pedagogia crítica e buscar diálogo
como forma de aprendizagem, enfatizando o
papel ativo da cultura africana na construção
da cultura brasileira, pois são inegáveis que
estão por toda parte, em todos os aspectos
como: música, dança, culinária, língua, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após este breve estudo com teorias que tratam das práticas pedagógicas da educação
no espaço do museu Afro-Brasil, chega-se à conclusão de que para uma aprendizagem significativa a mediação do educador é de extrema importância e se faz ainda mais necessária
no espaço em que objetos/documentos são reflexos de uma época em a história do Brasil
estava sendo escrita.
Essa aprendizagem não se limita apenas em quatro paredes de uma sala de aula ou
nas páginas de uma apostila, mas a partir de uma ação que em escola e museu são parceiros.
Quando um grupo de estudantes visita uma instituição museológica e é proposta uma
ação educativa, a ideia principal não é “ensinar”, mas fazer com que as informações sejam
passadas de forma simples, lúdica, que cada aluno aprenda se divertindo.
A mesma coisa deve acontecer com os professores: antes da visita à instituição, viabilizar a relação das atividades propostas com a escola, tornando o museu instrumento de
troca dialógica de conhecimento, de reflexão crítica da história e ação prática, de forma que,
aluno e professor construam, individualmente e em grupo, sua relação com aquilo que está
dialogando, que temas são de interesse para um melhor aprendizado adquirindo assim uma
maior comunicação entre visitantes e a instituição.
Nos espaços do museu, ao invés das carteiras e mesas da sala de aula, apresenta-se
o cenário da exposição. Para ser vista, apreciada, contemplada, admirada são convocados
os múltiplos sentidos do visitante. A “exploração” dos objetos em exposição convida à movimentação mais livre dos visitantes; instiga a estabelecer uma relação corporal com objeto a
ser conhecido.
O museu Afro Brasil é também um espaço da ordem, da disciplina e da vigilância, e
nessa medida, é um espaço que regula o comportamento do sujeito. A movimentação mais
‘livre’ no espaço do museu é, contudo, limitada pelas suas regras de funcionamento, que são
imprescindíveis.
Fica evidente através deste artigo que a ação educativa é uma forma de mediação entre
o sujeito e o bem cultural, as ações educativas facilitam sua apreensão pelo público, gerando
respeitos e valorização pelo patrocínio cultural. Após a visitação monitorada, os estudantes
enriquecem sua bagagem de conhecimento sobre seu país e sobre conhecimento e preservação do patrimônio brasileiro, africano e afro-brasileiro e sua presença na cultura nacional.
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TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ABORDAGENS
ACERCA DO ATENDIMENTO DE INCLUSÃO PELA ESCOLA
PÚBLICA

RESUMO: O processo de inclusão nas escolas da rede pública de ensino, mais que uma realidade,
se mostra atualmente uma ferramenta de educação que necessita de estudos, pesquisas e
movimentos de formação profissional, pois sua demanda tem aumentado substancialmente na
última década. Especificamente no caso de crianças com diagnóstico de Transtorno de Espectro
Autista, há muito que evoluímos e aprendemos, para que a escola se torne mais que apenas
um local de acolhida e desenvolvimento social do indivíduo. Há ainda muitas dúvidas quanto ao
diagnóstico e às propostas pedagógicas e curriculares para o atendimento da criança autista,
no processo de inclusão da rede pública de educação, especialmente pela falta de propostas
direcionadas, pela ausência de formação específica ao profissional docente e pela necessidade de
equipar a escola com materiais pedagógicos e espaços adequados aos alunos com necessidades
especiais.

Palavras-chave: Autismo; Formação Profissional; Proposta Curricular.
30 - setembro/2021 - Educar FCE

193

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

INTRODUÇÃO

O

atendimento educacional na escola pública para alunos com necessidades especiais, segundo aspectos indicados pela legislação vigente, que compreende a
educação especial e inclusiva como modalidade de ensino que perpassa todos
os níveis de ensino, realiza um trabalho de inclusão muito limitado e que por vezes se pauta
muito mais aos aspectos de socialização, que propriamente ao desenvolvimento educacional
e formativo do indivíduo.
No caso de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, podemos
esperar que novas propostas voltadas ao atendimento desses indivíduos, especialmente após
ser sancionada a Lei 13.861/2019, que inclui questionamentos precisos acerca das especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista na formulação do censo populacional do país.
A autora do projeto que deu origem à lei, deputada pelo estado de Santa Catarina Carmen
Zanotto , observa que o objetivo esperado com a inclusão desses dados no censo nacional é
garantir políticas públicas para esta parcela de cidadãos, de modo a proporcionar, assim, acesso
e atendimento de melhor qualidade, que atenda suas reais necessidades.
Outro aspecto relevante, ponto de reflexões profundas, diz respeito à formação do profissional docente e das dificuldades da prática pedagógica com este aluno, em virtude das características do Espectro Autista e das especificidades que cada indivíduo apresenta, exigindo então
práticas pedagógicas voltadas ao seu atendimento, de modo a possibilitar seu desenvolvimento
e gradativamente, ampliar sua autonomia.
É nesse sentido que este artigo busca, através da revisão bibliográfica acerca do tema,
aprofundar as reflexões acerca do processo de inclusão da criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista na escola pública, o papel da escola, do currículo e da formação docente
para o desenvolvimento do aluno autista.
O processo de inclusão escolar, mais que permitir aos indivíduos com necessidades
especiais a oportunidade de ser aceito e acolhido pela sociedade, deve permitir que estes indivíduos encontrem o sentido de pertencimento, de fazer parte de um coletivo e estar inserido
nas ações sociais desenvolvidas.
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Nesse sentido, qualquer indivíduo, independentemente do seu grau de comprometimento
inerente à sua condição atual, deve encontrar nos espaços escolares, ações que lhes permita
ampliar sua capacidade cognitiva e social, cabendo ao professor e à equipe pedagógica, além
de estimular a socialização das pessoas com desenvolvimento atípico para que desfrutem dos
espaços e ambientes comunitários dentro e fora da escola, a possibilidade de aprimorar suas
habilidades e ampliar sua autonomia funcional, considerando que essas habilidades contribuirão
para a melhoria de sua qualidade de vida.
No entanto, é necessário ressaltar que muito embora as propostas pedagógicas atuais
abordem aspectos direcionados à educação inclusiva, na prática didática, no cotidiano escolar,
o professor que se depara com inúmeras demandas que por vezes lhe impede um atendimento
mais direcionado aos alunos com necessidades especiais, ainda mais considerando-se a demanda de 35 alunos por sala, já na educação infantil, onde naturalmente a criança demanda
maior atenção do professor.
Este fator e mais as demandas específicas aos alunos com NEE, acabam por demonstrar
a grande fragilidade no atendimento dos alunos do grupo de inclusão. O que aponta a necessidade de estudos e políticas públicas mais atentas às necessidades destes cidadãos que, tanto
como qualquer outro, precisa ter seus direitos e necessidades atendidos, o que motiva e ressalta
a necessidade de ampliarmos as discussões e pesquisas acerca do tema.
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TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA: CONHECER PARA
DESMISTIFICAR!
Quando falamos de indivíduos autistas, não é incomum a projeção de um indivíduo inacessível, que não permite o contato
físico, com movimentos corporais repetitivos
(flapping), normalmente balançando o tronco
para frente e para trás incessantemente, ou
balançando as mãos na altura dos ombros.
Como destaca Hoffmann (1996), estes
padrões motores ou dislalias patológicas são
decorrentes do comprometimento neuro-motor. Hoje, após estudos e pesquisas importantes sobre o TEA, sabemos que cada indivíduo
pode apresentar um padrão de comportamento, com grau diferenciado de comprometimento, o que determina seu padrão comportamental e sua condição psicossocial.
Os primeiros estudos acerca do Espectro Autista foram conduzidos pelo Dr. Leo
Kanner, na década de 40, que contextualizou
o autismo como “distúrbio autístico do contato afetivo”, originado pela ausência de amor
parental, ocasionando assim a incapacidade
da criança em estabelecer relações com outras pessoas, fuga da realidade, isolamento e
comportamento obsessivo.
Sobre as pesquisas de Kanner, Orrú
(2012) destaca que o pesquisador apontou
como características principais em seus estudos acerca do autismo a Incapacidade do
indivíduo em estabelecer relações interpessoais, dificuldades cognitivas, atraso no desenvolvimento global das capacidades inatas
ao indivíduo, no uso da linguagem, do contato físico e visual com as pessoas, além de
grande obsessão em ordenar objetos e de
executar tarefas de modo ritualizado (sempre
do mesmo modo).

Na mesma linha de pesquisa, em 1944
Hans Asperger também identificou em crianças alguns sintomas semelhantes aos apontados por Kanner, no entanto, desligado da
teoria psicogênica (ausência de amor parental) de Kanner, abrindo assim caminho para
novos estudos e abordagens acerca do autismo.
Atualmente, sabemos que o Autismo
se apresenta pelo distúrbio do desenvolvimento que atinge a criança desde antes dos
três anos de idade, impactando em seu desenvolvimento global, atingindo as áreas de
comunicação, interação social e aprendizado
(MELLO, 2007, p. 16).
Um indivíduo autista pode apresentar
diferentes padrões de comportamento e, de
acordo com o grau de comprometimento neural, observa-se maior ou menor capacidade
de desenvolvimento cognitivo, social, linguístico e motor. De acordo com Levin (1995),
os movimentos estereotipados (flapping)
decorrem da incapacidade do indivíduo em
se expressar conscientemente, portanto são
movimentos reproduzidos sem significado ou
sentido.
Nessa concepção, Bueno afirma que:
"toda conduta estereotipada se produz de maneira independente da consciência do indivíduo, ou seja, considera-se ato automático que
não tem significado evidente para o observador, embora possa daí inferir-se que a conduta é um processo de isolamento" (2003,
p.155).
Da mesma forma, a linguagem do indivíduo com autismo pode ser comprometida
mais ou menos severamente, a ponto de impossibilitar que ele se comunique com clareza e apresente suas ideias e seus desejos
através da fala.
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Como destaca Coquet (2013), a linguagem de um indivíduo se expressa não
apenas através de palavras, mas também e
sobretudo, através de gestos e expressões faciais. No caso do indivíduo autista, mesmo a
condição gestual por vezes se mostra neutra,
porém o autista mostra sua negação através
da fuga do contato físico e visual, ou mesmo
pelo gesto de tampar os ouvidos (MARTINS
& BARBOSA, 2007).
A evolução e ampliação de pesquisas
sobre o assunto permitiu que o autismo fosse melhor entendido, observando-se novas
possibilidades e destacando as funções executivas que delimitam a interação entre o indivíduo e o que o cerca no ambiente, sejam
pessoas ou mesmo objetos, determinando
assim suas ações (MOREIRA, 2005)

AUTISMO E ASPERGER: SEMELHANÇAS
E DIFERENÇAS
A síndrome do espectro autista abrange
indivíduos diagnosticados autistas ou Asperger. Enquanto o transtorno autista, segundo
a classificação atual, aponta indivíduos que
apresentem desordens neurobiológicas (que
acompanharão o indivíduo por toda sua vida).
Configurando condições de incapacidade de relacionar-se socialmente, de expressar-se pela fala e por dificuldades cognitivas, a síndrome de Asperger se define pela
observação de indivíduos com habilidades
específicas em destaque, com alto grau de
desenvolvimento cognitivo, no entanto apresenta dificuldades de socialização, de interação coletiva ou comportamentos repetitivos e
dificuldade motora (MELLO, 2007).
O transtorno, na atual classificação, é
considerado como uma desordem causada
por uma alteração no funcionamento cerebral, sendo, portanto de ordem neurobiológica, configurando uma condição que estará
presente ao longo da vida da pessoa, e que
se caracteriza por vários graus de deficiência

em três áreas: Relacionamento social, Comunicação e Comportamentos repetitivos e
inadequados; variando seus sintomas entre
leves a severos.
Já os indivíduos com Asperger, demonstram altas habilidades, porém apresentam sintomas relacionados ao autismo, especialmente no que diz respeito à capacidade
de relacionar-se socialmente e de manter contato físico e visual. De acordo com NINDS
– National Institute of Neurological Disorders
and Stroke (NINDS) . A Síndrome de Asperger se apresenta por sintomas relacionados
a desordem do desenvolvimento. Neste caso,
observa-se os seguintes comportamentos:
• Comportamento ritualístico: rotinas
repetitivas e ações mecanicamente executadas, sempre do mesmo
modo;
• Peculiaridades linguísticas: uso de
expressões extremamente formais,
assim como empregar figuras de
linguagem;
• Alterações comportamentais: indivíduo com comportamento social e/
ou emocional inadequados à sua
idade (mais maduro; mini adulto),
assim como a incapacidade de interagir socialmente com os colegas
em ações cotidianas;
• Dificuldade de expressão corporal:
incapacidade de demonstrar reações faciais ou problemas com a
comunicação não-verbal (uso restrito
de gesticulações; olhar fixo);
• Descoordenação motora.
A sutil semelhança entre a síndrome de
Asperger e o espectro autista se apresenta,
especificamente, nos casos onde o grau de
autismo é mais brando. O diagnóstico se fecha pelo comprometimento da capacidade do
indivíduo no que se denominou tríade autista:
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comprometimento de interação social, comunicação e comportamentos restritos, como
destacam Petersen & Wainer:
A avaliação diagnóstica de crianças com
suspeita de autismo deve compreender
uma observação dos comportamentos
desviantes em comparação com aqueles
presentes no curso normal do desenvolvimento infantil, em especial nas dimensões
de orientação e comunicação social, e
não ser apenas uma checagem da presença ou ausência de sintomas (2011, p.
87).

O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DO
ALUNO COM TEA
A organização escolar, as propostas
pedagógicas e curriculares passam pela necessidade de conhecer a criança, suas necessidades e os aspectos norteadores para
sua educação cognitiva.
No caso dos alunos com TEA, a proposta curricular denota ainda maior importância, em decorrência das especificidades
que cada aluno autista demanda, podendo
ser considerado como elemento principal de
um projeto pedagógico, pois delibera o que
ensinar, para que ensinar e como ensinar,
O currículo não deve ser concebido de
maneira a ser o aluno quem se adapte
aos moldes que oferece, mas como um
campo aberto à diversidade. Tal diversidade não deve ser entendida no sentido de
que cada aluno poderia aprender coisas
diferentes, mas sim de diferentes maneiras ( PASTOR. 1995 p. 142-14).

Como destacam Moreira e Candau
(2007), a programação curricular e as ações
que dela demandam incidem sobre o posicionamento que a escola tem diante da cultura
socialmente produzida, expressando assim
sua intencionalidade enquanto instituição formadora, seja em relação ao currículo formal,
que traduz as exigências legais quanto às
diretrizes norteadoras para a educação nacional.

Seja quanto o currículo real, que efetivamente acontece no cotidiano escolar, como
consequência do projeto pedagógico e das
práticas docente em apropriação do currículo
formal, ou ainda sobre interposição do currículo oculto, que trata diretamente da ação
dos protagonistas da ação pedagógica (alunos) em reação aos desafios apresentados
pelo professor quanto às interferências que
afetam as aprendizagens dos estudantes e
o trabalho do professor, em decorrência das
experiências culturais, dos valores e significados vivenciados em sala de aula e trazidos
do meio sociocultural, no qual a escola está
inserida (2007, p.18). Nesse sentido, os autores destacam que:
[...] currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Por
esse motivo, a palavra tem sido usada
para todo e qualquer espaço organizado
para afetar e educar pessoas, o que explica o uso de expressões como o currículo
da mídia, o currículo da prisão etc (2007,
p.18).

No caso da educação inclusiva, o currículo passa por adaptações que buscam atender as especificidades de cada indivíduo, de
modo a permitir que as ações pedagógicas
propostas sejam acessíveis aos alunos com
NEE e lhes permita acessar as informações
exploradas.
Nesse caso, os objetivos traçados devem ser atender as necessidades do indivíduo. Para tanto, cabe ao professor identificar
tais informações a partir do contexto de interação do aluno, de sua vivência, dos conhecimentos apresentados e das habilidades evidenciadas por ele, tanto no ambiente escolar
como social, o que evidencia a necessidade
de parceria da família com a escola.
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Nesse sentido, Miranda (2000) destaca a importância do projeto pedagógico observar as necessidades educativas especiais
e comuns dos alunos com NEE, como fator
inerente à diversidade e ao processo de desenvolvimento, tanto cognitivo, como social.
Em atendimento às necessidades da
educação inclusiva e do aluno com necessidades especiais, o Currículo Funcional apresenta uma proposta de ensino centrada na
melhoria da qualidade de vida, na ampliação
de suas habilidades e, consequentemente, na
conquista de autonomia.
A proposta deste modelo de currículo
é oportunizar experiências que permita aos
alunos vivenciarem ações importantes para
a conquista da independência através do
desenvolvimento de habilidades essenciais,
permitindo-lhes tornar-se indivíduos mais
competentes, produtivos e felizes em diversas áreas importantes da vida, familiar e em
comunidade (FALVEY, 1982). Para tanto, é necessário observar a necessidade do currículo atender as especificidades de cada aluno
com necessidades especiais. As adaptações
curriculares permitem que o processo de ensino-aprendizagem atenda ao aluno em suas
necessidades, de acordo com suas vivências
e sua capacidade individual. Como destacam
Manjón e Col. (1997), o processo de adaptação curricular deve observar:
• Ambientes adequados à interação
do aluno, com espaços físicos seguros e fáceis de explorar;
• Materiais pedagógicos que estimulem e desafiem suas habilidades;
• Meios de comunicação entre os indivíduos, permitindo a interação do
aluno com adultos e colegas;
• Propostas didático-pedagógicas
adequadas aos processos de aprendizagem e interação social;

• Introdução de atividades substitutivas complementares aos alunos
com maior grau de dificuldade ou
debilidade, permitindo assim sua
participação junto ao grupo;
• Estabelecer objetivos e atividades
acessíveis ao aluno, respeitando sua
especificidade e garantindo a significância do processo de aprendizagem;
• Compreender o tempo de aprendizagem do aluno para o cumprimento
dos objetivos propostos, garantindo
que o processo de avaliação observe seu real desenvolvimento.
Os autores destacam ainda a necessidade das propostas pedagógicas observarem
com sensibilidade às especificidades de cada
aluno com NEE, pois mesmo diante de sua
disponibilidade em interagir, suas limitações
podem se mostrar um impeditivo para que
seu desenvolvimento ocorra a contento. Nesse sentido, cabe ao professor observar as
seguintes recomendações:
• Reconhecer e respeitar as especificidades de cada indivíduo, buscando
estabelecer o processo de desenvolvimento e aprendizagem em acordo
com suas capacidades;
• Motivar o aluno e promover ações
de encorajamento, de modo a permitir sua interação e participação,
promovendo assim sua autoestima
e valorizando suas conquistas e realizações;
• Promover desafios possíveis, permitindo que a criança perceba sua
capacidade de participar, descobrir
e criar;
• Observar o desempenho individualizado como referência aos processos
avaliativos.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR:
APRENDER PARA ENSINAR
A proposta da inclusão chegou de
modo definitivo, sem, no entanto, ter havido
uma real estruturação da rede escolar, não
apenas quanto aos aspectos físicos do ambiente escolar, mas sobretudo no que diz respeito à formação profissional dos envolvidos
no processo educacional.
Pensar em inclusão escolar, subentende-se que existe um ambiente inclusivo,
propício e facilitador para que este processo ocorra. No entanto, como ressalta Cunha
(2012), há um grande equívoco quando se
pensa em “ambiente inclusivo”, apenas em razão dos recursos físicos e pedagógicos para
sua aquisição.
Como destaca o autor, é necessário
considerar também as “qualidades humanas”,
ou seja, a formação do profissional em educação, de modo a promover e possibilitar ações
efetivas e aplicar os recursos disponíveis e
necessários de que dispõe a escola para que
a inclusão se dê para além da sociabilização.

Da mesma forma, é preciso que a criança seja atendida por equipe multidisciplinar:
Psicólogos, Terapeutas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, entre outros, como forma de
maximizar seu desenvolvimento.
Para que o processo de inclusão traga realmente os resultados que se espera e,
mais além, que são essenciais ao indivíduo
com necessidades especiais e, mais especificamente, ao aluno autista, seria necessário
haver a integração destes meios facilitadores
(equipe multidisciplinar) e escola, de modo a
promover o aprendizado e o desenvolvimento
desses alunos de modo efetivo, garantindo
sua formação global e sua conquista de autonomia.
Como destaca Cunha (2012, p. 100),
“não podemos educar sem atentarmos para
o aluno na sua individualidade, no seu papel
social na conquista da sua autonomia”.

A proposta de inclusão buscou trazer os
indivíduos com necessidades especiais para
a convivência social coletiva, retirando-os do
seu meio comum, de sua convivência entre
“iguais”, visto que uma sociedade se constrói
pela pluralidade de indivíduos e ideias.
Nesse sentido, as escolas especializadas ou as instituições de Atendimento Educacional Especializado (AEE) devem figurar
como uma ação complementar às necessidades do aluno, para que o processo ensino-aprendizagem na escola regular seja facilitado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito embora a sociedade brasileira necessita de políticas públicas mais efetivas em
várias áreas sociais, é na educação inclusiva que percebemos uma grande fragilidade, visto
que se trata de indivíduos incapazes de requerer seus direitos frente aos órgãos competentes,
devido à ausência de consciência de seus direitos e por sua condição de dependência física
e emocional.
Mesmo diante das dificuldades causadas pela ausência de políticas efetivas e pela
implantação da educação inclusiva sobre uma base superficial e frágil, as instituições de
ensino e seus profissionais buscam aprofundar seus conhecimentos e sua capacidade de
atendimento, acolhendo seus alunos com a máxima responsabilidade, comprometimento e
profissionalismo.
O professor busca, por si mesmo e com seus próprios recursos, ampliar seu conhecimento e sua qualificação profissional para atender seus alunos com necessidades especiais
e procurar possibilitar-lhes ações pedagógicas capazes de auxiliar em seu desenvolvimento.
No caso específico de crianças com autismo, mesmo longe de ser o ideal, a comunicação entre os diferentes profissionais que atendem a criança (equipe multiprofissional e
escola), têm favorecido o trabalho pedagógico e o desenvolvimento da criança.
As propostas curriculares e as Diretrizes Nacionais para a Educação Inclusiva oferecem
subsídios para as organizações escolares, norteando os trabalhos e referenciando as necessidades do profissional em educação, muito embora, como já citado, sua formação normalmente
ocorra por intenção e recursos próprios.
Pois a oferta de formação específica é muito inferior à demanda existente e a procura
por parte dos profissionais envolvidos neste processo de formação, que vai muito além da capacidade de ensinar, buscando, na verdade, permitir a aquisição de autonomia, de autoestima,
de ampliação das capacidades individuais e da descoberta do real sentido de pertencimento
à sociedade, como indivíduo capaz e produtivo.
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DINÂMICA HISTÓRICA INTERNA DE ALGUNS POVOS
AFRICANOS NO PERÍODO DA MODERNIDADE EUROPEIA
RESUMO: Este trabalho objetivou descrever a dinâmica histórica interna de alguns povos do
continente africano no período da modernidade europeia (séculos XVI ao XVIII). Por muito tempo,
em função da hegemonia da visão eurocêntrica, a História da África ficou insuficientemente
explorada, já que interessava, para determinadas correntes historiográficas dominantes, demonstrar,
sobretudo, o impacto da colonização europeia sobre o continente, dentro de uma perspectiva
assentada na ideia de superioridade da civilização europeia. Tal perspectiva deixou o estudo de
aspectos fundamentais da dinâmica interna do continente relegado ao segundo plano, quando
não os negligenciou completamente. Atualmente, a recuperação da história dos povos africanos
se coloca como um imperativo para a compreensão da história mundial, o que faz com que novos
problemas e novos objetos venham sendo incluídos no campo científico dos estudos históricos. O
trabalho apresentou algumas trajetórias presentes na África e as diferentes situações de alguns
povos africanos islamizados em face do avanço colonial europeu, bem como alguns aspectos
de povos africanos que estiveram sem contato ou sob contato mínimo com os europeus durante
a época Moderna. Além disso, descreveu, em linhas gerais, a trajetória dos povos do Congo e
Angola em face da presença dos europeus no continente africano. Concluiu-se pela afirmação
da necessidade de enriquecer o quadro de conhecimentos sobre a história dos diversos povos
africanos. A ausência de tais conhecimentos pode continuar a alimentar as visões depreciativas
sobre tais povos.

Palavras-chave: África; História; Historiografia; Modernidade Europeia.
30 - setembro/2021 - Educar FCE

204

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

INTRODUÇÃO

O

século XXI assiste ao surgimento da intensificação do interesse acadêmico pela
história dos povos do continente africano. Por muito tempo, em função da hegemonia da visão eurocêntrica, essa história ficou insuficientemente explorada, já que
interessava, para determinadas correntes historiográficas dominantes, demonstrar, sobretudo, o
impacto da colonização europeia sobre a África, dentro de uma perspectiva assentada na ideia
de superioridade da civilização europeia.
Tal perspectiva deixou o estudo de aspectos fundamentais da dinâmica interna do continente relegado ao segundo plano, quando não os negligenciou completamente. Entretanto, as
limitações desse tipo de análise historiográfica foram evidenciadas ao longo do tempo, dado
o reconhecimento de seu viés ideológico, bem como da importância da cultura africana em
diversos países que receberam contingentes significativos de africanos a partir da Diáspora.
Atualmente, a recuperação da trajetória dos povos africanos se coloca como um imperativo
para a compreensão da história mundial, o que faz com que novos problemas e novos objetos
venham sendo incluídos no campo científico da História, conforme assinalou MBou (apud Silvério, 2013a, p. 7): “hoje, torna-se evidente que a herança africana marcou, em maior ou menor
grau, dependendo do lugar, os modos de sentir, pensar, sonhar e agir de certas nações do
hemisfério ocidental”.
Acompanhando essa tendência, a publicação da Lei 10639, de janeiro de 2003, representa no Brasil um importante incentivo ao interesse pelos estudos da História africana. Essa
Lei (BRASIL, 2003), ao exigir a inclusão, no currículo escolar da Educação Básica, do estudo
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, demandou a publicação de obras estrangeiras
no país sobre o assunto, bem como a produção nacional de estudos com foco na história do
continente africano sob uma perspectiva não eurocêntrica.
Atualmente, é possível contar com algumas publicações que recuperam importantes aspectos da história interna dos povos do continente africano. Este trabalho tem, assim, a intenção
de apresentar parte do conhecimento histórico a respeito dessa história, no período conhecido
como o da modernidade europeia (séculos XVI ao XVIII).
As abordagens sobre a história africana não têm sido consideradas suficientes ou condizentes com a importância do continente para a história mundial. Ao superestimar a história do
tráfico de africanos escravizados pelos europeus, algumas tendências deixaram de lado a história
dos povos africanos não atingidos por este fenômeno. Ou seja, o eurocentrismo, na explicação
da história africana, negligenciou o fato de que, no período da modernidade europeia, a maior
parte dos povos africanos continuou vivendo em situação de relativa independência.
Acrescenta-se a esta realidade o fato de que muitas tentativas de análise da história dos
povos africanos sob um prisma não europeu também podem ser consideradas insuficientes,
por terem superestimado fatores como a ocorrência de catástrofes ecológicas ou a mobilidade
geográfica das populações.
Desse modo, a interpretação do continente a partir de sua integração à economia mundial
ou de outro fator explicativo determinista, produziu lacunas sobre o conhecimento da história
africana, o que justifica a realização de estudos buscando evidenciar as dinâmicas internas dos
povos do continente.
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ALGUNS POVOS AFRICANOS
ISLAMIZADOS E SUAS RELAÇÕES COM
A EXPANSÃO COLONIAL EUROPEIA EGITO

No período considerado (séculos XVI
ao XVIII), o Egito se encontra sob o domínio
do Império Otomano. Após tentativas de insurreições contra esse domínio, durante o século
XVI, consolida-se a situação de dependência,
que transforma a região em província daquele império. Tal realidade teve, evidentemente,
importantes reflexos nas estruturas políticas,
econômicas e sociais do Egito (MAUCLERC;
MONITO, 1990).

Entre as mudanças apontadas, merecem destaque: a cidade do Cairo deixa de
ser um centro espiritual, e os novos aspirantes
a uma carreira no Estado passam a ter que
estudar em Istambul; o árabe deixa de ser a
língua utilizada nos assuntos públicos; surge um novo gênero poético, o da sátira, que
ridiculariza o modo de vida do camponês;
as lutas pelo poder entre as elites mamelucas provoca grande instabilidade política; da
opressão política, decorre uma profunda crise
econômica (MAUCLERC; MONIOT, 1990).

A história do Egito, portanto, se relaciona francamente ao domínio europeu durante a
Época Moderna, e de modo forte à da expansão do Império Otomano. Contraria, portanto,
a perspectiva eurocêntrica que pretende apresentar a África sob a ótica exclusiva de sua
integração ao comércio marítimo europeu no
período. Além disso, como uma das civilizações mais antigas, o Egito nega a imagem
eurocêntrica de uma África habitada exclusivamente por povos considerados “primitivos”
sob aquela visão (OLIVER, 1994).

SUDÃO
A expansão árabe no Sudão provoca
um processo de assimilação cultural no qual
colonizadores assumem aspectos da cultura
sudanesa e os sudaneses incorporam elementos árabes (KI-ZERBO, 2002). Além disso, no século XVII, segundo Silvério (2013b,
p. 61):
Apesar de sua diversidade, a população
adquiriu um sentimento de unidade nacional, adotando uma administração mais
centralizada sob a direção do rei. Uma
das principais consequências dessa reforma foi o estabelecimento progressivo de
um monopólio real sobre as fontes econômicas, bem como sobre o comércio interior e exterior (SILVÉRIO, 2013b, p. 61).

Assim, do mesmo modo que a história egípcia, a história dos povos sudaneses
esteve, na época moderna europeia, muito
mais relacionada à expansão árabe, que se
desenvolveu ali com características próprias
(MATTOS, 2008).

Entre as consequências da abordagem
eurocêntrica do continente africano, está o
pouco interesse pela dinâmica histórica do
Sudão, o maior país africano. Tal desinteresse
se relaciona ao fato de que aquela civilização,
conforme se afirmou, teve sua trajetória histórica, durante a Época Moderna, mais voltada
para o Oriente do que para o Ocidente.
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MARROCOS

O MAGREBE

No limiar da Modernidade, o Marrocos
foi alvo das disputas entre portugueses e espanhóis. Estes dois povos encontraram forte
resistência dos marroquinos ao seu projeto
colonial (BARBOSA, 2012). Tratava-se de um
povo de cultura árabe que, sob o sultanato
da dinastia Saadi, conseguiu deter os portugueses na famosa Batalha de Alcácer-Quibir,
em 1578. Esta vitória determinou significativamente o futuro da história do Marrocos.
Segundo Silvério (2013b, p. 63):

O caso do Magrebe, em suas relações
com a Europa durante a Modernidade, demonstra a limitação de uma explicação que
absolutiza a imposição dos interesses europeus sobre os povos africanos (BARBOSA,
2012). No início deste período, a região passa por uma profunda crise que resulta em um
forte declínio demográfico, com a generalização da penúria alimentar.

O Marrocos testemunhou então um grande desenvolvimento econômico, especialmente na indústria açucareira. Nas artes,
sob o impulso dos saadianos e da burguesia enriquecida, a arquitetura se aperfeiçoou e atingiu um grau de refinamento
notável. Com a estabilidade reencontrada
e seu sentimento de orgulho, os marroquinos estimularam a emergência de numerosos talentos artísticos, poéticos e literários (SILVÉRIO, 2013b, p. 63).

Assim, a história da expansão colonial
europeia sobre a África não apresenta apenas exemplos de submissão ou de resistência
fracassada. A história do Marrocos é, neste
sentido, emblemática e contraria também, ao
seu modo a perspectiva eurocêntrica, devendo, portanto, ser valorizada para um conhecimento mais objetivo da história do continente.

Com a recuperação econômica, no século XVII, os produtos agrícolas do Magrebe
passaram a ser exportados para a Europa,
que apresentava uma significativa demanda
para estes produtos.

Em troca, os magrebinos recebiam,
conforme informou Silvério (2013b, p. 67),
“os instrumentos da modernidade que conferiam aos Estados e às classes dirigentes
os meios de exercer sua hegemonia sobre a
população local: armas de fogo e armamentos modernos, papel para escrever, divisas e
metais preciosos”.

Dessa maneira, embora os tratados comerciais invariavelmente favorecessem os europeus, as relações Magrebe-Europa foram,
durante a Época Moderna, de relativa paz, em
função dos interesses das elites locais. Diferentemente de outras sociedades africanas,
os acordos entre essas elites e os comerciantes europeus não previam a entrega de seres
humanos como moeda de troca.
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POVOS AFRICANOS COM POUCO OU
SEM CONTATO COM OS EUROPEUS QUÊNIA E TANZÂNIA
Nas regiões da Quênia e da Tanzânia
viveram, durante a modernidade europeia,
diversos povos: masai, chagga, pare, shambala, gogo, hehe, kikuyu, kamba, miji-kenda,
zigua, zaramo, abaluya, kalenjin, luo, abagusii,
abakuria, sukuma, iramba, nyamwezi, zinza,
kubu. Tal diversidade, por si, contesta a ideia
de uma África homogênea do ponto de vista
cultural.

As evidências documentais disponíveis
não permitem afirmar a presença, na região,
de povos de origem árabe ou europeia, durante a Época Moderna. Assim, os povos que
ali viviam eram política, econômica e socialmente independentes. A atividade econômica
predominante na região era a agricultura, mas
havia também povos caçadores-coletores e
guardadores de rebanhos.

Entre 1500 e 1800, a sociedade do interior da África Oriental estava longe de
adquirir sua fisionomia definitiva. Importantes migrações internas continuavam a
se produzir rumo às regiões menos povoadas ou desabitadas, às vezes, colocando em contato populações que falavam
línguas ou dialetos diferentes ou que não
tinham a mesma organização política e
econômica (SILVÉRIO, 2013b, p. 168).

A existência dessa dinâmica em algumas áreas do continente africano levou alguns historiadores a interpretar a história da
África sob a ótica exclusiva dos movimentos
populacionais, desconsiderando a existência,
em outras partes, de sociedades bem estabelecidas desde a Antiguidade, como é o caso
do Egito.

A predominância de uma atividade, entretanto, não excluía a realização de outras,
sendo comum a existência de rebanhos em
comunidades agrícolas ou plantações em comunidades de pastoreio. As melhores terras
eram permanentemente disputadas entre os
grupos.

A partir do século XVII, surgem na região as primeiras organizações políticas estruturadas, resultado da conquista e assimilação
promovidas por povos migrantes da própria
África. Entretanto, conforme observou Silvério
(2013b, p. 168):
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REINO LUBA

A REGIÃO DOS GRANDES LAGOS

Com um sistema político original, o Reino Luba manteve-se, durante a época moderna, distante da expansão marítimo-comercial
europeia, exceto pelo contato com os mercados portugueses, no final do período, no rio
Zambeze. O referido sistema político foi assim
descrito por Silvério (2013b, p. 126):

A história dos povos que viviam na região dos Grandes Lagos, durante o período
moderno, foi profundamente marcada pelo
desastre climático das secas. Este fato levou,
muitas vezes, alguns historiadores a generalizar a importância dos fatores ambientais para
explicar toda a história africana (SILVÉRIO,
2013b).

Presumia-se que o rei não tivesse parentesco nem clã, embora a função se transmitisse geralmente de pai para filho. O rei
estava, ao mesmo tempo, acima do combate político e ligado por parentesco a
vários chefes. Ele encontrava-se no cume
da pirâmide das pirâmides do parentesco.
O título mulopwe significava a indivisibilidade do poder, o poder que não pode
ser partilhado (SILVÉRIO, 2013b, p. 126).

Nesta região, metade da população foi
dizimada pelas secas, e os sobreviventes iniciaram um intenso processo migratório. No
final da época moderna, as migrações se estabilizaram, dando lugar à formação de Ruanda como o Estado mais poderoso da região.

O reino Luba (depois reino Rund, depois Império Lunda) possuía caráter militar-expansionista. Sua expansão submeteu todos
os povos da periferia do reino. Entretanto, segundo Silvério (2013b, p. 128), “as malhas da
administração eram folgadas. O império era
constituído por um reino central e reinos periféricos, cujos chefes limitavam-se, às vezes,
a pagar um tributo à corte”.

Evidentemente, a região dos Grandes
Lagos, em seu drama humano, pouco ou nenhum interesse despertou aos aventureiros
europeus. O escambo local constituiu a principal marca do comércio na região, e uma
aristocracia dirigente afirmou-se, apesar dos
abalos, a partir de quatro componentes principais: recuperação dos laços de clientela;
organização militar; trocas institucionalizadas
com comunidades localizadas às margens do
Oceano Índico e controle ideológico (SILVÉRIO, 2013b).

A existência do Império Lunda foi responsável pela fusão dos povos da savana em
uma cultura comum. Trata-se de um processo
histórico exclusivamente africano, para o qual
a expansão marítimo-comercial europeia não
exerceu influência.

A dinâmica interna das sociedades dos
Grandes Lagos pouco interesse despertou
entre os historiadores influenciados pela visão
eurocêntrica da História, produzindo-se assim
uma lacuna no conhecimento a respeito dos
povos africanos.
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CONGO E NDONGO: SOCIEDADES
PROFUNDAMENTE MODIFICADAS PELO
TRÁFICO AFRICANO - A BACIA DO RIO
CONGO
Na bacia do Rio Congo, havia diversos
povos em contato comercial e cultural. Sob
controle do Reino do Congo, este comércio
se intensificou com a chegada dos portugueses na costa atlântica, e a região do Pool
Malebo se tornou um dos principais fornecedores de africanos escravizados para os
europeus (MILLER, 1995).

A intensificação do comércio na região
foi assim interpretada por Silvério (2013b, p.
116):
A conduta lucrativa do comércio levou ao
desdobramento de estratégias de amplas
alianças, por meio de matrimônio e, principalmente, fraternidades de sangue, a criarem entre os parceiros várias obrigações:
proteção e hospedagem, solidariedade financeira em caso de dívida, ajuda militar,
apoio moral e financeiro quando do luto
(SILVÉRIO, 2013b, p. 116).

Os reflexos do tráfico sobre as sociedades africanas, contudo, têm sido pouco estudados pela historiografia tradicional, que se
limita a abordá-los sob o prisma da catástrofe.
Esta abordagem, por revelar apenas parte do
processo, é reducionista (MATTOS, 2008).

O Reino do Congo era fortemente centralizado. O rei nomeava seus parentes próximos para os cargos estatais, possuía uma
guarda composta por mais de 16 mil soldados escravizados e controlava o poder pela
emissão de uma moeda, o nzimbu (MILLER,
1995).

A nobreza controlava as terras pela via
matrilinear e vivia nas cidades. A religião cultua os antepassados, os espíritos da terra e
os sortilégios reais (SILVA, 2002). Entre os
efeitos do tráfico negreiro sobre o Reino do
Congo, deve ser mencionado o aprofundamento das desigualdades entre a nobreza e
os plebeus, já que a primeira se beneficiou
economicamente deste tráfico. Entre 1566
e 1567, em crise, este reino foi tomado por
guerreiros jogados (LOVEJOY, 2002).

Além disso, a introdução do catolicismo na região não se deu de forma impositiva
pois, conforme demonstra Souza (2014, p.
52), havia interesses daquelas elites envolvidos na adoção da religião católica:
Nos primeiros contatos entre portugueses
e congoleses, tudo indica que o catolicismo foi o principal meio de comunicação
entre os diferentes universos culturais.
Para os portugueses, a sua disseminação
era parte importante do movimento que
os lançava à conquista de terras distantes,
ao lado dos interesses comerciais. Para
as elites congolesas, serviu para a afirmação de uma facção política frente a outras
e, a médio prazo, para a consolidação
de poderes centralizados. Imediatamente
identificado como uma forma dos homens
se comunicarem com a esfera espiritual,
alguns dos seus ritos foram aceitos pelos
governantes locais (SOUZA, 2014, p. 52).

Assim, a história africana não pode ser
vista sob o ângulo exclusivo da submissão
aos valores europeus. Situações mais complexas devem ser consideradas, como a do
exemplo citado, a fim de se desconstruir a
imagem de inferioridade racial.
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NDONGO
Ao ser colonizado pelos portugueses,
em 1575, o Ndongo recebeu o nome de Angola. As sociedades que viviam na região foram assim descritas por Figueiredo (2011, p.
33):
Além de cargos específicos vinculados à
cura, à comunicação com os espíritos e à
guarda dos emblemas representativos da
autoridade política ou religiosa, havia espaço para especialistas na produção de
diversos tipos de manufatura, na caça, na
pesca e na coleta. As regras de casamento e sucessão eram bastante variáveis, o
que permitia uma relativa mobilidade social. Era possível, por exemplo, um jovem
ambicioso se integrar a uma linhagem
mais rica e poderosa que a sua como
meio de ascensão social (FIGUEIREDO,
2011, p. 33).

Uma nova dinâmica demográfica, então, ali se instalou. Entre 1641 e 1648, Angola foi controlada pelos holandeses. Com a
recuperação do território pelos portugueses,
formou-se uma estrutura social na qual havia
uma classe dominante composta por lusos e
uma categoria afro-portuguesa de comerciantes. O catolicismo foi imposto aos africanos,
mas não ultrapassou as fronteiras da colônia
(LOVEJOY, 2002).

O caso angolano, apesar de sua importância no contexto geral do tráfico negreiro,
tem sido pouco estudado em seus reflexos
internos naquela sociedade africana. Tampouco a cultura angolana, de particular importância para o Brasil (que recebeu grandes
contingentes de africanos trazidos da região)
é suficientemente conhecida, o que reflete a
hegemonia dos estudos históricos que privilegiam a visão dos conquistadores europeus.

Ali, se instalou o tráfico de africanos
escravizados. Com a integração de Angola
ao comércio internacional europeu, a cultura
alimentar da região alterou-se profundamente,
com a introdução de produtos agrícolas vindos da América como o milho, a mandioca,
o feijão e o amendoim.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou evidenciar algumas lacunas existentes no conhecimento histórico
acerca da África no período da modernidade europeia, com o objetivo de afirmar a necessidade de realização de pesquisas acadêmicas sobre o tema, como estratégia de superação
da visão eurocêntrica que ainda predomina nos estudos sobre o continente.
De fato, durante muito tempo, a história do continente africano foi contada pelos colonizadores, e essa produção representou quase que a referência exclusiva nos estudos sobre os
povos da África. Felizmente, esse quadro começa a mudar, principalmente a partir da iniciativa
da Organização das Nações Unidas, que reuniu 350 especialistas em História Africana para
escrever a coletânea “História Geral da África”, cuja edição brasileira constituiu a fonte de
grande parte das informações aqui apresentadas.
Cabe às novas gerações de historiadores a realização de novas pesquisas buscando
enriquecer o quadro de conhecimentos sobre a trajetória histórica dos diversos povos africanos. A ausência de tais conhecimentos pode continuar a alimentar as visões depreciativas
sobre tais povos.
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RACISMO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ESCOLA:
POSSIBILIDADES PARA A SALA DE AULA
RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões, feitas por meio de pesquisa bibliográfica,
sobre relações étnico raciais na escola. A escola como espaço de formação, aprendizado e
microcosmo da sociedade é central para compreender as diferenças que nos individualizam e não
podem justificar a desigualdade racial, a discriminação e o preconceito. Por meio da valorização
da história e cultura dos afro-brasileiros, da diversidade da nação brasileira, ao igual direito à
educação de qualidade não apenas direito ao estudo, mas também à formação para a cidadania
responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática. Conhecer a contribuição de
diversos autores sobre racismo na escola, dos grupos historicamente discriminados, as ações
afirmativas e a criação de diretrizes que orientam como o assunto deve ser abordado na escola
para que não reforce desigualdades. O conhecimento e o estudo acerca do tema proposto pode
auxiliar na queda de situações discriminatórias e preconceituosas. E não há melhor lugar para
começar do que a escola.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Relações Étnico-Raciais; Preconceito; Discriminação.
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INTRODUÇÃO

A

o longo de toda história do Brasil preconceito e discriminação estiveram presentes
e, hoje, mais do que nunca, precisam ser combatidos. A herança do preconceito
e da discriminação pela qual passaram os afrodescendentes, são as situações
que vemos até hoje e que, todo o conhecimento e todas as ações afirmativas criadas para
sanar o problema do racismo, não foi capaz de, ao menos, atenuá-lo.
As questões que envolvem racismo, preconceito e discriminação são inúmeras e as respostas estão longe de ser encontradas e, longe do consenso. Mas sabe-se que nos últimos
anos assistimos, a despeito de todo conhecimento disponível, desenvolvimento tecnológico
e estabelecimento de leis que apoiam a pauta contra o racismo, mais e mais atos racistas e
preconceituosos.
A literatura sobre racismo e relações étnico-raciais é extensa e, ultimamente surge uma
nova nomenclatura que parece acirrar ainda mais as discussões sobre o tema: o antirracismo;
expressão utilizada por Angela Davis em seu livro Mulheres, Raça e Classe em que afirma
“Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista.”
Partindo do exposto acima, temos como objetivo explorar, por meio de pesquisa bibliográfica, as ações que são desenvolvidas para o ensino de relações étnico-raciais nas escolas
e de combate ao racismo sob uma perspectiva antirracista. Norteando-se pela seguinte pergunta: como as escolas podem contribuir para a pauta antirracista e como fazê-lo?
O primeiro tópico abordado será a reflexão sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana. Essa publicação, parceria entre o Ministério da Educação e a Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, tem o objetivo de “trazer ao conhecimento
de todos os setores interessados da sociedade, questões importantes rumo à afirmação dos
direitos humanos básicos e fundamentais da população negra brasileira” (p. 9).
A seguir nos ateremos a reflexões sobre Racismo e relações étnico-raciais na escola.
A escola como lugar privilegiado de ideias e ideais, que pode promover a transformação do
pensamento que, se não pode extinguir ações preconceituosas, pode provocar a reflexão por
meio da mudança nas representações e no imaginário da comunidade escolar ao trabalhar
a razão e a afetividade provenientes das relações que se desenrolam no ambiente escolar.
Por fim, faremos uma breve análise das ações afirmativas e políticas públicas recentes
que tem como objetivo ajudar na causa antirracista.
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DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA
O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA
Voltando um pouco à história, A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma
em seu artigo 1 “Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e
devem agir em relação uns aos outros com
espírito de fraternidade”.
Ao examinarmos o artigo acima mencionado e compará-lo com a realidade educacional brasileira e, a situação da população
negra no Brasil, percebemos a discrepância
entre o ideal e o real. Nesta seção, faremos
um recorte das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura
afro-brasileira e africana e sua configuração
como política curricular que toca no cerne da
educação e como ela tem lidado com grupos
de origens diversas.
As Diretrizes propõem a realização de
atividades intencionalmente voltadas à educação das relações étnico-raciais, não apenas
de descendentes africanos, mas, como mencionamos anteriormente, de origens diversas.
Para tanto, faz-se necessário analisar o documento legal que salienta:
Destina-se, ao parecer, aos administradores dos sistemas de ensino, de mantenedoras de estabelecimentos de ensino,
aos estabelecimentos de ensino, seus
professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos
institucionais, pedagógicos e de ensino.
Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos os
cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem
orientações, quando pretenderem dialogar com os sistemas de ensino, escolas
e educadores, no que diz respeito às re-

lações étnico-raciais, ao reconhecimento
e valorização da história e cultura dos
afro-brasileiros, à diversidade da nação
brasileira, ao igual direito à educação de
qualidade, isto é, não apenas direito ao
estudo, mas também à formação para a
cidadania responsável pela construção de
uma sociedade justa e democrática (BRASIL, 2004 p.10).

Pode-se deduzir da citação acima que
o objetivo das diretrizes é desencadear aprendizagens em que se efetive a participação
nos espaços públicos, que permitam além
de educação de qualidade, que homens e
mulheres possam propor políticas que contemplem efetivamente a todos.
De acordo com Silva (2011 p. 15) “tratar de ensino e aprendizagens é tratar de
identidades e conhecimento que se situam
em contextos e culturas, de choques e trocas entre jeitos de ser e viver, de relações de
poder”. Nesse sentido, o documento procura
orientar os educadores na superação de alguns equívocos:
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que ser negro no Brasil não se limita
às características físicas. Trata-se, também, de uma escolha política. Por isso,
o é quem assim se define. Em segundo
lugar, cabe lembrar que preto é um dos
quesitos utilizados pelo IBGE para classificar, ao lado dos outros – branco, pardo,
indígena - a cor da população brasileira.
Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, para fins de seus estudos, agregam dados relativos a pretos
e pardos sob a categoria negros, já que
ambos reúnem, conforme alerta o Movimento Negro, aqueles que reconhecem
sua ascendência africana (BRASIL, 2004
p.15).
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O documento salienta ainda a dificuldade de construção da identidade na sociedade
brasileira:
É importante tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de construção da identidade negra em nosso país.
Processo esse, marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de
matriz africana como dos aspectos físicos
herdados pelos descendentes de africanos.
Nesse processo complexo, é possível, no
Brasil, que algumas pessoas de tez clara
e traços físicos europeus, em virtude de o
pai ou a mãe ser negro(a), se designarem
negros; que outros, com traços físicos africanos, se digam brancos. É preciso lembrar
que o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorativamente os escravizados e este sentido negativo
da palavra se estende até hoje. Contudo, o
Movimento Negro ressignificou esse termo
dando-lhe um sentido político e positivo.
Lembremos os motes muito utilizados no
final dos anos 1970 e no decorrer dos anos
1980, 1990: Negro é lindo! Negra, cor da
raça brasileira! Negro que te quero negro!
100% Negro! Não deixe sua cor passar em
branco! Este último utilizado na campanha
do censo de 1990 (BRASIL, 2004 p.16).

Os outros equívocos elencados nas
Diretrizes são: os negros se discriminariam
entre si:
Esta constatação tem de ser analisada no
quadro da ideologia do branqueamento
que divulga a ideia e o sentimento de que
as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior e, por
isso, teriam o direito de comandar e de dizer o que é bom para todos. Cabe lembrar
que, no pós-abolição, foram formuladas
políticas que visavam ao branqueamento
da população pela eliminação simbólica
e material da presença dos negros. Nesse
sentido, é possível que pessoas negras
sejam influenciadas pela ideologia do
branqueamento e, assim, tendem a reproduzir o preconceito do qual são vítimas.
O racismo imprime marcas negativas na
subjetividade dos negros e também na
dos que os discriminam (BRASIL, 2004
p. 16).

Além desses equívocos temos a discussão sobre a questão racial se limitar ao Movimento Negro e a estudiosos do tem e não
à escola. O documento deixa claro que a escola deve se posicionar politicamente contra
toda forma de discriminação e pontua ainda
que (BRASIL, 2004 p.20) “O racismo, segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é
crime inafiançável e isso se aplica a todos os
cidadãos e instituições, inclusive, à escola”.
E cita o Mito da Democracia Racial,
essa percepção alimentava a ideia equivocada de que, como brancos e negros são iguais,
uma reparação histórica não seria necessária, muito menos repensar novos modelos de
sociedade. Foi seguindo esse caminho que
criamos o entendimento de que o "Brasil não
é racista", afinal o racismo tem sido colocado
para baixo do tapete até os dias de hoje.
Para que haja realmente situações de
ensino aprendizagem que privilegiem uma visão antirracista faz-se necessário, de acordo
com as diretrizes:
Para tanto, há necessidade, como já vimos,
de professores qualificados para o ensino
das diferentes áreas de conhecimentos e,
além disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre pessoas
de diferentes pertencimento étnico-racial, no
sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a
necessidade de se insistir e investir para que
os professores, além de sólida formação na
área específica de atuação, recebam formação que os capacite não só a compreender
a importância das questões relacionadas à
diversidade étnico-raciais, mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a
reeducá-las (BRASIL, 2004 p.17).

E, apesar de não fazer parte do escopo
do presente trabalho deve-se mencionar que as
diretrizes pontuam questões muito importantes
para a pauta antirracista; mas para que se efetive
todas as pedagogias destacadas no documento,
sua realização passa de maneira inevitável pela
valorização do profissional da educação, que
também é desvalorizado pela sociedade.
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RACISMO E RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS NA ESCOLA
O intuito do presente tópico não é dissertar sobre as situações de racismo e preconceito que, até hoje, se desenrolam no
cotidiano escolar; e sim fazer um apanhado
geral sobre formas de combatê-lo de maneira
assertiva e empática.
Djamila Ribeiro, em seu livro Pequeno
Manual Antirracista, afirma “que quando pequena foi ensinada que a população negra
havia sido escrava e ponto”. Visão compartilhada por Silva (2011 p. 19) “nas escolas, o
convencimento para adesão à visão de mundo, jeito de ser e viver do colonizador era
violento”.
Tomando-se por base o exposto acima
pode-se perceber que ainda existem visões
que constituem as relações no ambiente escolar, seja de alunos entre si ou de professores
com alunos e vice-versa. Além de muitos ainda privilegiarem a visão dos livros didáticos,
que apesar de tentarem se atualizar, ainda
mantêm uma visão eurocêntrica do mundo.
No entanto, a visão da escola deveria
ser a de que:
O que se propõe, em contrapartida, é
o respeito às matrizes culturais a partir
das quais se constrói a identidade dos
alunos, com atenção voltada para tudo
aquilo que vá resgatar suas origens e sua
história (o que também significa respeitar
os direitos humanos!), como condição
de afirmação de sua dignidade enquanto
pessoa, e da especificidade da herança
cultural que ele carrega, como parte da
infinita diversidade que constitui a riqueza
do ser humano. Este é um valor que se
revela essencial numa sociedade marcada simultaneamente por uma formação
pluriétnica e pelo peso da herança escravocrata. (MOURA, 2004, p. 76).

Essa mudança de visão já está acontecendo, o número de professores que desejam
dar um tratamento pedagógico à questão do
racismo e das diferenças raciais só aumenta.
Os educadores têm que se conscientizar que
não trabalham desvinculados do que acontece na sociedade brasileira e que devem atender aos interesses desta e não dos órgão
governamentais. Gomes afirma que:
Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/ realidade
social/diversidade étnico-cultural é preciso que os(as) educadores(as) compreendam que o processo educacional também
é formado por dimensões como a ética,
as diferentes identidades, a diversidade, a
sexualidade, a cultura, as relações raciais,
entre outras. E trabalhar com essas dimensões não significa transformá-las em
conteúdos escolares ou temas transversais, mas ter a sensibilidade para perceber como esses processos constituintes
da nossa formação humana se manifestam na nossa vida e no próprio cotidiano
escolar. Dessa maneira, poderemos construir coletivamente novas formas de convivência e de respeito entre professores,
alunos e comunidade. É preciso que a
escola se conscientize cada vez mais de
que ela existe para atender a sociedade
na qual está inserida e não aos órgãos
governamentais ou aos desejos dos educadores (GOMES, 2004 p. 147).

E, para que todos os educadores possam entender e valer-se das discussões sobre racismo e combatê-lo nas situações cotidianos em sala de aula, faz-se necessário
que eles conheçam de forma conceitual e
histórica o que é o racismo e como ele se
enraizou profundamente na sociedade brasileira, apesar da negação de muitos que dizem
que não há racismo no Brasil,
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Uma melhor compreensão sobre o que
é o racismo e seus desdobramentos poderia ser um dos caminhos para se pensar estratégias de combate ao racismo
na educação. Muitos professores ainda
pensam que o racismo se restringe à realidade dos EUA, ao nazismo de Hitler e
ao extinto regime do Apartheid na África
do Sul. Esse tipo de argumento é muito
usado para explicar a suposta inexistência
do racismo no Brasil e ajuda a reforçar a
ambiguidade do racismo brasileiro. Além
de demonstrar um profundo desconhecimento histórico e conceptual sobre a
questão, esse argumento nos revela os
efeitos do mito da democracia racial na
sociedade brasileira, esse tão falado mito
que nos leva a pensar que vivemos em
um paraíso racial (GOMES, 2004 p. 148).

Porém, é necessário que, na educação, a discussão teórica e conceptual sobre
a questão racial esteja acompanhada da adoção de práticas concretas. Que serão elencadas no próximo tópico.
Depois de obter o conhecimento conceitual sobre o racismo, os professores poderiam examinar e refletir sobre o seu trabalho
autônomo e ético dentro da escola e em respeito às relações étnico-raciais e no combate
ao preconceito. Como já dissemos anteriormente, não basta o professor entrar em sala
de aula e, indiscriminadamente e sem base
teórica, tratar o tema de maneira superficial
e a seu bel-prazer. De acordo com Gomes
(2004, p 150),
autonomia não significa ser livre para fazer o que eu quero. É preciso que as práticas pedagógicas sejam orientadas por
princípios éticos que norteiam as relações
estabelecidas entre professores, pais e
alunos no interior das escolas brasileiras.
E é necessário inserir a discussão sobre
o tratamento que a escola tem dado às
relações raciais no interior desse debate
(GOMES, 2004, p. 150).

Do pressuposto acima temos que levar
em consideração que historicamente a escola
e as políticas públicas falharam no que concerne a educação dos negros, falhas essas
que impactaram sua preparação para o mercado de trabalho e sua inserção no ensino
superior.
Gonçalves, seu texto sobre Movimento Negro e Educação afirma que “a situação
educacional dos negros poderia ter evoluído
caso algumas estratégias tivessem sido adotadas pelas políticas educacionais” (GONÇALVES, 2000 p.134). Silvério, por outro lado
assegura que:
No fundamental, a discussão sobre as relações raciais, no caso brasileiro, inicia-se
nas escolas e não no âmbito da política
educacional, pela simples (e falsa) negação da existência de racismo, e pode ser
considerada um fenômeno muito recente.
Ela adquire maior visibilidade a partir das
denúncias dos movimentos negros sobre
o papel ideológico do mito da democracia
racial e, também, de alguns trabalhos realizados a partir da década de 1970, que
passaram a demonstrar que as crianças
e jovens negros tanto pressionavam mais
o mercado de trabalho quanto tinham um
menor rendimento escolar e evadiam-se do
ensino de primeiro grau em proporção muito maior do que as crianças e jovens brancos (ROSEMBERG, 1986; HASENBALG,
SILVA, 1990 apud SILVÉRIO, 2002 p.220).

Esse quadro decorre da época dos colonizadores, em que os negros eram proibidos de frequentar os bancos escolares,
[...] deve-se ter presente a situação dos
africanos escravizados, de seus filhos e
descendentes, A eles foi negada a possibilidade de ler, ou se lhes permitia, era
com o intuito de incutir-lhes representações negativas de si próprios e convencê-los de que deveriam ocupar lugares
subalternos na sociedade. Ser negro era
visto como enorme desvantagem, utilizava-se a educação para despertar e incentivar o desejo de ser branco (SILVA, 2011,
p. 21).
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Porém, a mesma autora afirma que embora lhes fosse negado o direito à educação,
aos poucos que eram permitidos receber educação ou aprendiam a ler era “com o intuito
de incutir-lhes representações negativas de si
próprios e convencê-los de que deviam ocupar lugares subalternos na sociedade” (SILVA, 2011 p. 21).
Essa situação existiu por muito tempo e
com a conivência do Estado. A escolarização,
entre os homens negros nascidos no início
do século XX, quando ocorreu, foi, em sua
maioria, na idade adulta (Silva, 1987, p. 12).
Foram as entidades negras que, na ausência
dessas políticas, passaram a oferecer escolas visando alfabetizar os adultos e promover
uma formação mais completa para as crianças negras,
Nos jornais da imprensa negra paulista do
começo do século, no período fecundo de
sua divulgação, que vai dos anos 20 ao
final dos anos 30, encontram-se artigos
que incentivam o estudo, salientam a importância de instrumentar-se para o trabalho, divulgam escolas ligadas a entidades
negras, dando-se destaque àquelas mantidas por professores negros. Encontram-se mensagens contendo exortações aos
pais para que encaminhem seus filhos à
escola e aos adultos para que completem ou iniciem cursos, sobretudo os de
alfabetização. O saber ler e escrever é
visto como condição para ascensão social, ou seja, para encontrar uma situação
econômica estável, e, ainda, para ler e
interpretar leis e assim poder fazer valer
seus direitos (GONÇALVES, 2000 p.140).

Cabe destacar aqui o movimento negro
intitulado Teatro Experimental Negro (TEN), liderado por Abdias Nascimento e que teve um
importante papel na Constituição de 1946. De
acordo com Gonçalves, o objetivo central era
combater o racismo.

Para tanto, propunha questões muito
práticas do tipo: instrumentos jurídicos que
garantissem o direito dos negros, a democratização do sistema político, a abertura do
mercado de trabalho, o acesso dos negros
à educação e à cultura, e a elaboração de
leis antirracistas.” O movimento acreditava
‘que seria possível combater o racismo por
meio de procedimentos culturais e educativos, restituindo a verdadeira imagem histórica
do negro (NASCIMENTO, 1978, p. 193 apud
GONÇALVES 2000 p. 148).
As mudanças que acontecem na sociedade impactam a escola que, por sua vez,
também provoca, mesmo que lentamente,
mudanças na sociedade. Ao aliar-se aos movimentos e organizações governamentais as
escolas podem fazer muito para expandir a
luta antirracista, a qualidade de ensino nas
escola e as relações étnico-raciais de uma
forma geral. Enfim, como afirma Munanga:
Cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos
a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram
introjetados neles pela cultura racista na
qual foram socializados. Apesar da complexidade da luta contra o racismo, que
consequentemente exige várias frentes
de batalhas, não temos dúvida de que
a transformação de nossas cabeças de
professores é uma tarefa preliminar importantíssima (MUNANGA, 2004 p.19).

Como teria sido a vida de todos os negros
a que foram negadas as oportunidades de estudo e de ascensão social? Só podemos presumir
que talvez, hoje, não existissem tanta discriminação e ódio. Mas o escopo deste trabalho não é
a imaginação, mas os dados que mostram com
frieza tudo que perderam, e continuam a perder
no cotidiano e a sofrer situações de abuso.
Como vimos, por tudo que foi mencionado nos tópicos acima, a escola pode não
dar conta de tudo que acontece na sociedade, mas é um bom lugar para começar uma
luta que pode mudar muitas vidas.
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PROPOSTAS PARA A SALA DE AULA
O chão da escola é um lugar privilegiado, no qual diferentes atores, diferentes vivências se encontram no cotidiano. Esse espaço
é propício para a formação, desde a mais tenra idade, de novas ideias e novas concepções
sobre assuntos antigos e que são polêmicos
na sociedade.
Por meio da escola pode-se alcançar
uma nova visão: o antirracismo e promover a
igualdade que se espera de uma sociedade
democrática. Theodoro afirma que:
Só através de uma releitura dos elementos que compõem as culturas negras no
Brasil é que poderemos tentar um meio,
um aprofundamento pedagógico, que nos
encaminhe para uma pedagogia genuinamente brasileira, capaz de resgatar para
todos os brasileiros uma cultura nossa,
considerada até agora marginal, mas que
responde pela identidade cultural do país,
estando presente em todos os setores da
sociedade. Repensar o Brasil é mergulhar
em suas raízes e buscar os valores e fundamentos de uma cultura milenar, que se
preocupa com a realização e felicidade
das pessoas (THEODORO, 2004 p. 97).

Ao pensar em relações étnico-raciais na
escola e como exercer a pedagogia mencionada acima podemos citar algumas iniciativas
que podem auxiliar o professor a entender
melhor situações racistas e o racismo estrutural. Entre essas iniciativas podemos citar a
publicação pela editora Companhia das Letras da Enciclopédia Negra,
Apresenta-se como uma alternativa de
enfrentamento do racismo estrutural presente em materiais de referência de grande alcance. Trata-se de um levantamento
sobre a contribuição e história de importantes personalidades negras no Brasil ao
longo dos últimos 400 anos, privilegiando o amplo período da escravidão e pós-abolição. A partir de uma investigação
coletiva, marcada pela colaboração de
diferentes pesquisadores e especialistas,
a publicação reúne 416 verbetes biográ-

ficos, individuais e coletivos, a partir da
experiência afro-atlântica de cerca de 550
personagens já falecidos. Para os autores, “se o critério para constar neste livro
foi a morte, o objetivo é a vida” (GUALBERTO, 2021).

Além da Enciclopédia Negra, a Pinacoteca do Estado de São Paulo conta com
uma exposição homônima, aberta ao público
desde maio de 2021, que conta com 103
trabalhos de 36 artistas contemporâneos.
Essas iniciativas são importantes para
que um público maior consiga ter acesso a
uma nova mentalidade e reflita como o racismo permeia as instituições em todos os níveis
da sociedade. Mas, apenas elas não bastam
e nem são o foco do presente trabalho.
No livro Superando o racismo na Escola temos algumas indicações dos autores
presentes na obra que sugerem formas de se
trabalhar o assunto no chão da escola, de forma que os professores evitem ambiguidades
e, muitas vezes, as próprias atitudes racistas
em sala de aula.
Uma dessas sugestões é a Oficina de
Leitura, nas quais as leituras são feitas tendo
como base textos que explorem a temática ou
que sejam escritos por pessoas negras, suscitando perguntas nos alunos que o professor
ao se apropriar previamente do material pode
responder com sensatez e conhecimento de
causa tais questionamentos:
Ao professorado a Oficina de Leitura apresentada não constitui uma receita para ser
seguida à risca. A criatividade de cada
facilitador(a) pode movimentá-la como desejar. O termo facilitador(a) é próprio para
a prática porque a função é tornar fáceis
as questões que as crianças encontram
na discussão. Para isso, esta pessoa tem
que ser ou estar livre dos estereótipos arraigados na sociedade brasileira e que
corroem como metástase o corpo da sua
diversidade racial (ANDRADE, 2004 p.
124).
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Outra iniciativa, que já acontece há alguns anos, é o Novembro Negro, durante o
mês de novembro, as escolas municipais de
São Paulo fazem leituras voltadas para a temática Negra, desvinculando-se do dia da
“Abolição da Escravidão” e privilegiando posturas que empoderem e enobreçam a cultura
negra. Trata-se permitir que os alunos reflitam
sobre as leituras e dinâmicas propostas pelos
professores. Nesse sentido Gomes (2004) argumenta que:
Julgo que seria interessante se pudéssemos construir experiências de formação
em que os professores pudessem vivenciar,
analisar e propor estratégias de intervenção
que tenham a valorização da cultura negra e
a eliminação de práticas racistas como foco
principal. Dessa forma, o entendimento dos
conceitos estaria associado às experiências
concretas, possibilitando uma mudança de
valores. Por isso, o contato com a comunidade negra, com os grupos culturais e religiosos que estão ao nosso redor é importante,
pois uma coisa é dizer, de longe, que se respeita o outro, e outra coisa é mostrar esse
respeito na convivência humana, é estar cara
a cara com os limites que o outro me impõe,
é saber relacionar, negociar, resolver conflitos, mudar valores. E é justamente o campo
dos valores que apresenta uma maior complexidade, quando pensamos em estratégias
de combate ao racismo e de valorização da
população negra na escola brasileira. Tocar
no campo dos valores, das identidades,
mexe com questões delicadas e subjetivas
e nos leva a refletir sobre diversos temas presentes no campo educacional. Um deles se
refere à autonomia dos professores (GOMES
2004 p.149).

O ensino sobre a diversidade cultural existente no Brasil, deve ser contemplado a partir
da Educação Infantil, por meio de atividades
que possam auxiliar a criança ao entendimento sobre as questões das diferentes raças que
existem à sua volta. “É necessário fazer com
que a criança perceba a diversidade à sua volta. É importante que bonecos e bonecas de
cores diferentes estejam presentes na caixa de
brinquedos da escola, para que as crianças se
identifiquem com eles” (SANTOS, 2016, p 17).

Santos (2016 p. 18) comenta que
“quando a criança tem a possibilidade de ter
acesso à cultura africana na Educação Infantil,
já há um espaço para que esta cultura possa
ser ainda mais enraizada no seu conhecimento, quando chegar ao Nível Fundamental I”.
Ao se referir sobre conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, a fim de possibilitar
aos alunos o conhecimento e entendimento
sobre a importância da cultura africana, destaca-se “a proposta do MEC, a qual é incluir
no currículo temáticas que façam os alunos
refletir sobre a democracia racial e a formação cultural brasileira” (PECHI, 2011 p.1).
Nesse ponto, Pechi (2011) elenca algumas sugestões disponibilizadas pelo MEC a
fim de auxiliar os docentes em suas práticas
de como e quando abordar, assim sendo:
• Educação Infantil - Apresentar a diversidade - Durante o período em
que frequentam a creche ou a pré-escola, as crianças estão construindo
suas identidades. Por isso, desde os
primeiros anos de escolaridade, os
alunos já precisam entender que são
diferentes uns dos outros e que essa
diversidade decorre de uma ideia de
complementaridade. Para que isso
aconteça, a creche precisa ser transformada em um ambiente de aprendizagem da diversidade étnico-racial,
que estimule os pequenos a buscar
suas próprias histórias e a conhecer
as origens dos colegas. Estimular a
participação das crianças em atividades que envolvam brincadeiras,
jogos e canções que remetem às
tradições culturais de suas comunidades e de outros grupos são boas
estratégias, a organização dos espaços também deve valorizar a diversidade. Ações simples como pendurar
imagens de personagens negros nas
paredes, adquirir alguns livros com
personagens de origens africanas,
ter bonecos negros na brinquedote30 - setembro/2021 - Educar FCE
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ca e passar filmes infantis com personagens negros para as crianças
podem ajudar na formação de cidadãos mais conscientes e agentes no
combate ao preconceito;
• Do 1º ao 5º ano - Valorizar as culturas
indígena e africana: No Ensino Fundamental I, os professores já podem
levar para a sala de aula algumas
noções do que vem a ser a cultura
afro-brasileira, com base na realidade dos alunos. É o momento de falar
sobre a colonização portuguesa no
país e traçar um paralelo com a realidade social dos negros hoje. Propor
projetos e atividades permanentes
que valorizem as culturas indígena
e africana: como apresentações teatrais de histórias da literatura africana ou lendas indígenas; trabalhar os
elementos de ritmos como o samba
e o maracatu nas aulas de Música;
ou explorar alguns elementos da capoeira nas aulas de Educação Física
são boas formas de abordar os conteúdos no decorrer do ano;
• Do 6º ao 9º ano - Discutir o preconceito: O Ensino Fundamental II é o
período ideal para o professor explicar aos alunos que o Brasil foi um
país escravocrata e que a abolição
da escravidão não veio acompanhada de um processo de inclusão dos
negros na sociedade brasileira. Por
isso, promover debates sobre as causas do preconceito contra os negros
é fundamental, bem como ensinar os
alunos a buscar respostas no processo histórico brasileiro. Nas aulas
de Ciências, os professores podem
trabalhar as teorias raciais do século
19, que queriam acabar com a miscigenação e pregavam a necessidade do branqueamento da população;

• Ensino Médio -Debater o preconceito
de raça: Nesta etapa os professores de Sociologia podem trabalhar
o próprio conceito de "raça", sempre
com o objetivo de discutir a valorização das diferentes manifestações
culturais com base nas representações do outro. A existência de cotas
raciais nas universidades públicas e
os motivos pelos quais elas se fazem necessárias no Brasil também
podem gerar debates interessantes
com a turma. É uma boa oportunidade para esclarecer aos estudantes
que as cotas, por exemplo, fazem
parte de um longo plano de ações
que visa incluir os negros dignamente na sociedade. Muito mais do que
leis que incentivem o combate ao
preconceito racial, é fundamental que
as mudanças da forma de ensinar a
História e a Cultura afro-brasileira e
indígena partam do engajamento, do
aprendizado e do comprometimento
pessoal dos educadores, professores e gestores escolares, que devem
estar preocupados em construir uma
política educacional igualitária, que
prepare crianças e jovens para valorizar a diversidade e construir uma
sociedade em que a democracia racial, de fato, se torne uma realidade
(PECHI, 2011 p. 3-4).
Por fim, citamos Paulo Freire: a escola não transforma o mundo. Educação muda
pessoas. Pessoas mudam o mundo. Talvez
seja essa a visão da escola que precisamos
ter em mente quando se trata de sermos antirracistas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste artigo foi possível perceber que o racismo está intrincado
nas instituições e suas estruturas. A escola como instituição que proporciona relações humanas e instrumento de ascensão social pode ser o lócus apropriado para se falar e combater
o racismo, além de promover situações em que haja igualdade racial na escola.
É necessário que a escola saia do seu lugar de neutralidade e forme cidadãos capazes de intervir afirmativamente em uma sociedade plural. Mas, para que isso aconteça, ainda
há muito a ser feito. Um primeiro passo é que haja mudança na formação inicial dos futuros
docentes.
As universidades devem se adequar para abordar o racismo em seus cursos, além de
reconhecerem a diversidade de nosso povo e sua cultura, que devem contar em seus conteúdos ministrados. Tanto universidades quanto escolas e professores devem se desligar da
visão eurocêntrica de educação.
Mas a escola sozinha não abarca a enormidade do racismo e tampouco deve ser a única
instituição a tratar do assunto. A família pode muito. Conversar com os filhos sobre racismo,
preconceito e desigualdades raciais podem ajudar essa e futuras gerações a se tornarem
antirracistas. Ela também pode estimular, como a escola, a leitura de materiais escritos por
autores negros; questionar e refletir sobre a cultura que consomem.
Enfim, é preciso referenciar positivamente a população negra, conhecer a cultura e as
histórias africanas é vital para construirmos a nossa subjetividade e se desvincular da visão
hierarquizada que as pessoas brancas têm dessa cultura. Precisamos deixar de ver o mundo
entre iguais e perceber a riqueza das relações entre os diferentes.
Ao finalizar o presente trabalho descobrimos como é difícil tratar de uma temática tão
ampla e controversa como o racismo e as relações-étnico raciais na escola. Pois ao tratarmos
do assunto no confrontamos com algumas representações sobre nós mesmos e sobre o que
pensamos sobre o que é ser negro. E, refletir sobre o tema, conhecê-lo e nos conhecermos,
não é uma tarefa fácil e uma que muitas pessoas não realizam.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A DIVERSIDADE
RESUMO: Este artigo fez uma análise sobre a contribuição do currículo sócio emocional na inclusão
do aluno especial no Ensino Regular. Considerando-se as desigualdades sociais e econômicas
e a diversidade cultural presentes no ambiente escolar, verificou-se a importância desde o início
do ensino Infantil trabalhar a empatia e as competências emocionais. Estudou-se a nova BNCC
(Base Nacional Curricular) que detalha os conteúdos que precisam ser dados pelos professores
do ensino infantil, fundamental e médio em sala de aula, acrescentando as competências sócio
emocionais como respaldo aos professores para orientá-los no processo de inclusão, fortalecendo
os vínculos no contexto escolar para a superação em situações de preconceitos. Concluiu-se que
é preciso estabelecer e aprimorar metodologias de ensino, para que essas crianças tenham uma
educação de qualidade, respeitando seus limites e atendendo às suas necessidades. Assim, os
procedimentos pedagógicos que os professores utilizam para ensinar, atenderão os alunos frente a
diversidade e com necessidades emocionais. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de
autores especialistas Silva (2016); Vygotsky, (1987), e pela orientação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (2000); Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei n. 9.394/96, e outros.

Palavras-chave: Diversidade; Inclusão; Preconceito.
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INTRODUÇÃO

A

reorganização econômica mundial provocou mudanças na educação e trouxe novos desafios. Novos conceitos e práticas inclusivas foram introduzidos no âmbito
escolar com a intenção de promover a inserção de todos os alunos.

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 para garantir a própria pluralidade que nos constitui enquanto humanos
e, portanto, seres sociais.
Este artigo tem como objetivo geral fazer uma análise sobre a inclusão e a diversidade em todos os seus aspectos no Ensino Regular, desde a pré-escola até o ensino médio,
abordando desde a convivência desses alunos em um mesmo espaço até uma mudança no
trabalho pedagógico da escola.
Como objetivos específicos foram estudados como o professor pode ajudar esses alunos
nesse processo de construção e fortalecimento das habilidades manuais, sociais, emocionais,
valores, atitudes e também transmitir os conhecimentos necessários para promover a inclusão
ampliando os vínculos sociais dessas crianças.
Nas salas de aulas atuais do Ensino Fundamental I e II, existem crianças de meios familiares diversificados, de diferentes realidades socioeconômicas, culturais, linguísticas; de
diversas etnias, gêneros, convicções religiosas, ritmos e estilos de aprendizagens entre outras.
Trabalhar na perspectiva da diversidade cultural significa promover uma ação pedagógica que
valorize as diferenças nas práticas cotidianas.
Não é raro ocorrer na escola, situações de preconceitos, discriminações e intolerâncias,
justificando-se, desta forma, um projeto de intervenção pedagógica que vise promover os
valores, as atitudes e transmitir os conhecimentos necessários para que o docente interfira e
modifique este ambiente. Neste contexto encontra-se uma diversidade de pessoas e de relações, e é relevante ressaltar a importância da aceitação dos outros alunos com deficiências.
Este artigo questiona como o professor pode interferir para melhorar o convívio e administrar os conflitos, o respeito à diversidade, incentivando o desenvolvimento de competências
como persistência, responsabilidade e cooperação.
Entendemos que uma das formas de se trabalhar o preconceito é não silenciar diante
de atitudes discriminatórias eventualmente observadas. Justifica-se este estudo pelo fato da
escola ser um espaço de discriminação, visto que, não está preparada para receber alunos
que apresentem dificuldades sejam elas de ordem física, cognitiva ou emocional, bem como
os professores não se sentem preparados para lidar com esta realidade, daí a importância
de o professor ter uma especialização nessa área.
As atividades desenvolvidas no ambiente escolar para o desenvolvimento das HS (habilidades sociais) devem ter como principal compromisso a diminuição da exclusão e rejeição
de qualquer aluno, tanto os alunos com deficiências quanto às diferentes etnias, que por vezes
têm dificuldades em manter relações sociais.
A metodologia utilizada neste trabalho foi de revisão bibliográfica baseada nos teóricos
da área como: Silva (2016); Vygotsky, (1987), e pela orientação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais 2000; Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei n. 9.394/96, e outros.
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A BASE NACIONAL CURRICULAR
(BNCC)
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento feito pelo Ministério da Educação (MEC), de caráter normativo,
com objetivo de apontar os elementos fundamentais de aprendizagem, para que os alunos
se desenvolvam.
Conforme decidido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei
nº 9.394/1996), a BNCC norteia os currículos
e propõe as pedagogias da escola pública e
privada brasileira, da Educação Infantil até o
Ensino Médio.
Esse documento sugere o conhecimento, a capacidade e a competência que os docentes devem ter para ensinar, desde o ensino infantil, fundamental até o Ensino médio,
Segundo este documento todas as crianças
têm o direito de estudar os conteúdos da grade curricular e, também, desenvolverem suas
habilidades sociais e emocionais.
Conforme a BNCC, alunos deverão ser
capazes de aprender e também agir, com
autonomia emocional, respeitar e expressar
seus anseios e sentimentos; atuar em grupo
e se relacionar respeitando as diferenças e a
diversidade, se solidarizando com seus colegas, sendo conscientes respeitando as normas para conviverem socialmente. De acordo
com a inclusão, os indivíduos têm um potencial grande para ser trabalhado.

A DIVERSIDADE CULTURAL
As práticas educativas, conscientes de
sua função social, precisam visar um ensino
voltado para a diversidade e sua aceitação,
com tolerância e alteridade, não à desigualdade.
Quando aplicadas em classe, as atividades didáticas voltadas para o tema favorecem a busca por um novo paradigma, focado
no estabelecimento de formas mais críticas
de lidar com a questão da diversidade.
Isto sem deixar de lado o aspecto do
respeito que o assunto preconiza, bem como
a promoção de um ambiente reflexivo, na
acepção de ampliar o repertório cultural do
aluno a partir da experiência com o outro.
A lei 10.639/03 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura
Africana e Afrodescendente em todas as
séries da educação básica, agregando às
diversas disciplinas do currículo escolar.
Souza e Loyola (2007, p.61) disseram que
“aprender a história e a cultura brasileira
é se apropriar também da cultura de vários povos que ajudaram na construção
deste país com a junção de memória e
bagagens trazidas de diversas partes do
mundo”,

A Lei 10.639/03 do CNE vem reconhecer a existência do afro-brasileiro e seus ancestrais, sua trajetória na vida brasileira e na
condição de sujeitos que contribuíram para a
construção da (nossa) sociedade. A consolidação, de certa forma, do estudo do continente africano para o ensino mais relacionado com questões brasileiras e afro-brasileiras,
busca sensibilizar os profissionais da área da
educação da necessidade de políticas afirmativas que valorizem a cultura negra em geral
(LOPES, 2003 apud FELIPE TERUYA 2007,
p.504).
Pode-se dizer que, o estudo sobre a
África na escola procura dar valor a história
e a cultura africana e afro-brasileira a fim de
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construir uma identidade positiva do negro
aumentando sua autoestima. (Nunes Pereira,
2008, p.254). Para isso os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) norteiam as escolas
para realizarem a formação de cidadãos democráticos tolerantes e inclusivos. (BRASIL,
2000).

origem africana no Brasil não se constitui em
uma minoria, sendo este um dos maiores segmentos populacionais do Brasil. Entretanto,
a mera sanção da referida Lei não assegura
que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana serão tratados
de forma significativa junto aos alunos.

Há necessidade de introduzir a temática sobre História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana no currículo escolar a partir da interdisciplinaridade trabalhando-a de tal modo
que haja envolvimento da escola como um
todo, envolvendo também a comunidade
extraescolar. É de extrema importância que
em situações de ensino sejam consideradas
as contribuições significativas de culturas, e,
também, que seja realizado um trabalho que
busque explicar, entender e conviver com a
diversidade.

De forma que, os jovens possam admirar e reconhecer as suas origens e possam
ter uma autoimagem positiva, deixando de ter
os temas relacionados à história afrodescendente trabalhados somente em datas comemorativas, como o 13 de maio e o 20 de
novembro.

A Lei 10.639/03 ao abordar sobre a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana abre espaço
para que as diversidades culturais vindas da
comunidade negra do Brasil sejam incluídas
nas propostas curriculares das instituições de
ensino das redes pública e privada,
Com a Lei 10.639/03, o artigo 26-A da
LDB passa a estabelecer “[...] particularmente no ensino de História do Brasil - o
respeito aos valores culturais na educação e o repúdio ao racismo, na medida
em que determina o estudo das contribuições das diferentes culturas e etnias para
a formação do povo Brasileiro ” (SILVA,
2007, p.41).

A Lei brasileira que obriga o ensino da
História e Cultura Afro-Brasileira é um avanço,
porém insuficiente, pois não oferece o preparo necessário aos docentes. As dificuldades teórico-metodológicas, o preconceito, a
falta de incentivo e o não interesse de muitos docentes e de editoras tornam a tarefa
de ensinar História e Cultura Afro-Brasileira
algo exclusivamente para poucos interessados, fazendo com que a realidade encontrada
hoje nas escolas seja distante da ideal. Nessa
configuração, os profissionais da educação,
conscientes de sua função social, precisam
visar um ensino voltado para a diversidade e
sua aceitação.

A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIAS

Incluir no currículo escolar o estudo da
História e Cultura Afro-Brasileira é contribuir
para uma educação multicultural, dotando o
brasileiro, desde o Ensino Fundamental, de
conhecimentos e de valorização de suas raízes.

Em entrevista à Revista Nova Escola,
Mantoan (2005), define inclusão como: “É a
nossa capacidade de entender e reconhecer
o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e
compartilhar com pessoas diferentes de nós”.
A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. Ainda Mantoan (2005),
afirma que “é um privilégio conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós”.

A sanção da Lei 10.639/03 constitui um
fato importante na história da legislação educacional brasileira, visto que a população de

É um privilégio para os educadores,
gestores e demais crianças, conviverem com
os alunos especiais, pois com isso, podemos
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aprender a viver com pessoas que são diferentes de nós. Esta convivência na mais tenra
idade, como é o caso da Educação Infantil, é
importantíssima, pois fará com que a próxima
geração de adultos possa ser mais tolerante
para com a diferença.
Educar indivíduos em salas de educação especial significa negar-lhes o acesso a
formas ricas e estimulantes de socialização
e aprendizagem, que somente acontecem
na sala de aula regular devido à diversidade presente neste ambiente. A pedagogia de
inclusão mostrou-se benéfica para todos os
alunos independente de suas habilidades ou
dificuldades.
Atualmente há uma diversidade de pessoas e metodologias educacionais em salas
de aulas regulares. Todo o indivíduo tem o
direito de participação e todas as crianças
têm direito a uma educação de qualidade.
O ambiente escolar deve ser favorável à
promoção de seu desenvolvimento cognitivo,
emocional e social e as necessidades individuais destas crianças devem ser atendidas.
A inclusão aumenta as possibilidades das
crianças com deficiências fazerem amizade,
de desenvolverem-se físico e cognitivamente
e na construção de conhecimentos,
Deve-se refletir sobre as questões de uma
escola de qualidade para todos, incluindo
alunos e professores, através da perspectiva sociocultural significa que nós temos
de considerar, dentre outros fatores, a visão ideológica de realidade construída,
sócio e culturalmente por aqueles que
são responsáveis pela educação. Julgamentos de “deficiência”, “retardamento”,
“provação cultural” e “desajustamento social ou familiar”, são todas construções
culturais elaboradas por uma sociedade
de educadores que privilegia uma só forma para todos os tipos de bolos. E esta
forma é determinada pelo grupo social
com mais poder na dinâmica da sociedade (RABELLO, 1999 p.33).

Não podemos criar currículos e programas educacionais que somente favoreçam
uma parcela privilegiada da sociedade, seja
em termos econômicos ou em termos de habilidades físicas e cognitivas. Inclusão é um
movimento com apenas um interesse: construir uma sociedade para todos.
Dessa forma, é fundamental que as
instituições busquem implementar o trabalho das competências sócio emocionais, que
têm como objetivo contribuir positivamente na
formação dos alunos como cidadãos e que
ainda, estão ligadas ao processo de aprendizagem. Além disso, o desenvolvimento dessas competências tem muito a contribuir no
combate ao bullying, uma vez que promove
a construção de valores como a empatia e o
respeito às diferenças.
O trabalho com as competências sócio emocionais permite que se coloquem em
prática as melhores atitudes e habilidades
para controlar as emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia e manter relações
sociais positivas. Permite que a equipe escolar desenvolvam práticas pedagógicas,
que auxiliem os alunos a desenvolverem o
pensamento autônomo, reduzindo-se casos
de indisciplina e melhorando os índices de
aprendizagem,
O desenvolvimento das habilidades sociais (HS) e das competências sócio
emocionais possibilita um avanço emocional, social e acadêmico. No ambiente escolar há um aprendizado de como
melhorar a interação social com outras
pessoas, sendo possível que o indivíduo
compreenda suas emoções e identifique
as emoções do outro e assim a habilidade
de se relacionar com diferentes pessoas
em diferentes ambientes e circunstâncias,
sabendo agir de forma assertiva, respeitando as diferenças e individualidades do
outro (MARIN et al., 2017).
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As competências sociais emocionais
são divididas nos seguintes temas: autoconsciência, auto regulação, consciência social,
tomada de decisão responsável e habilidades
sociais, de acordo com a cartilha de saúde
mental na escola (FAVA et al., 2019). Desenvolvendo-as, é possível que os alunos identifiquem melhor suas próprias emoções, saiba
como administrá-las e reconheçam as emoções uns dos outros e dessa forma saibam
interagir de forma saudável em suas relações.
Mesmo sendo muito recente o movimento sobre inclusão, o conhecimento das
diferenças, que se apresentam em cada criança torna-se fundamental neste processo. De
acordo com Rabello, (1999) hoje, o grande
desafio é a elaboração de uma política educacional voltada para o estabelecimento de uma
escola realmente inclusiva, acessível a todos,
independentemente das diferenças que apresentam, dando-lhes as mesmas possibilidades de realização humana e social (p. 20).
Para isso, temos que repensar sobre
a estrutura da escola, a avaliação, interação
com as famílias e os conhecimentos adquiridos pelos professores para atender a este
aluno,
Na coletividade, os portadores de necessidades especiais podem aprender a realizar tarefas de outras maneiras que não
as suas próprias. Melhoram os sentidos
do tato, visão, olfato, tal como se orientam de forma mais coesa no espaço das
atividades, o que gera um maior domínio
corporal e o desenvolvimento muscular
considerado de forma global (VYGOTSKY,
1987).

Sendo assim, como bem ressalta Vygotsky (1995) se é fato que o defeito traz algum
tipo de limitação ao ser humano, também o é
que ele estimula maneiras de superar essas
limitações e alcançar tal desenvolvimento de
outra forma. Por isso, para Vygotsky (1995, p.
32), o defeito origina daquilo que podemos
chamar de estímulos para sua compensação.

Temos mecanismos de compensação
das deficiências orgânicas apresentadas pelos portadores de necessidades especiais,
tais como o sistema de linguagem de LIBRAS
adaptado aos surdos, o método BRAILLE
para os cegos, as diversas próteses construídas para aqueles cujos membros perderam
sua funcionalidade, dentre outros.
Tal como ressalta Vygotsky (1995), os
processos de compensação não são governados rumo a uma suposta cura ou complementação do defeito, mas, sim, a sua superação
através de novas conexões interfuncionais, ou
seja, a supressão das dificuldades originadas
pelo defeito.
Há também que se preocupar com a
acessibilidade que é de grande importância
para toda a sociedade, e está relacionada com
condições viáveis de mobilidade disponíveis e
com a oportunidade de acesso oferecida aos
indivíduos, tanto para pessoas que não têm
uma deficiência física ou para indivíduos que
tenham alguma limitação.
Para que ocorra a inclusão do deficiente físico na escola regular é necessário que
a equipe detecte as barreiras, para que seja
melhorado o acesso dentro da escola. Em relação à educação regular, as alterações, não
seriam nos conteúdos, mas, na elaboração de
diversos métodos de ensino e na transformação do próprio ambiente escolar.
Essa nova perspectiva de educação,
que trabalha a incorporação de crianças no
ensino regular, reconhecendo a existência de
múltiplas diferenças, provoca questionamentos sobre o papel do professor na construção
de uma nova abordagem pedagógica, que
direcione o ensino à necessidade dos alunos.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
NECESSÁRIA PARA LIDAR COM A
DIVERSIDADE EM SALA DE AULA

do curso, de maneira a intensificar estudos
teóricos, análises e discussões sobre a exclusão, de modo geral.

A formação inicial é importante, mas
não é suficiente para o desenvolvimento de
competências que garantam o sucesso de
uma prática pedagógica que contemple princípios inclusivos. Tais competências para uma
gestão inclusiva só poderão ser adquiridas
por meio de uma prática contínua, reflexiva
e coletiva.

O momento atual impõe que o profissional de educação desenvolva habilidades que
possibilitem uma melhor adaptação às novas
culturas e aos novos padrões de conduta social. As políticas sociais vêm transformando
as relações de trabalho, através da inserção
das tecnologias digitais, de forma significativa mudando o cotidiano dos profissionais
de todas as áreas. Impulsionado pelos avanços tecnológicos, o professor também precisa modificar sua prática pedagógica, para o
acesso rápido e estratégico de informações.

Essas concepções evidenciam a importância exercida pela Universidade na formação de docentes que atuarão na Educação
Básica, e tem por sua vez, grande responsabilidade com a formação de futuros cidadãos,
sejam eles pessoas com necessidades educativas especiais ou não. Segundo Rabelo e
Amaral (2003),
As mudanças referentes à formação de
professores para a educação inclusiva
têm acontecido de maneira bem tímida porque “os currículos de Pedagogia
atuais estão estruturados para atender
a uma parcela da população, a considerada “normal”, ignorando a presença de
uma parcela importante de estudantes,
aqueles que necessitam de uma atenção
diferenciada (RABELO E AMARAL 2003,
p.209).

Para a efetivação das mudanças necessárias, não se pode oferecer uma disciplina
com conteúdo sobre crianças com deficiências, sem fazer uma reflexão acerca das individualidades humanas, pois, desta forma,
pode-se acabar auxiliando a manter práticas
segregacionistas, reforçando a ideia de que
a inclusão se refere apenas ao aluno com
deficiência.
O mais viável para o currículo das universidades seria um trabalho interdisciplinar
onde os conteúdos ligados à educação inclusiva fossem organizados em conjunto com
todas as disciplinas que integram o currículo

A intenção não é formar professores
especialistas para alunos deficientes e sim
que estes profissionais tenham sólida fundamentação teórica e prática que lhes permita
identificar as dificuldades comuns dos alunos,
visando a eliminar as barreiras próprias de
suas relações com a escola.
Os professores que apresentam mais sucesso no trabalho inclusivo são os que aceitam
a diversidade e se envolvem com as atividades
desenvolvidas com os alunos. Assim fica evidente que sem mudança de postura não há como
realizar a inclusão de maneira significativa.
Há que se eliminar os vestígios de uma
formação tradicional, que tem em sua essência princípios baseados na homogeneidade,
onde o professor vê seu aluno como alguém
sem identidade, e suas práticas não atendem
às demandas de cada um, sejam alunos com
ou sem deficiência.
Carvalho (1997) afirma que, têm ocorrido avanços a respeito da remoção de barreiras arquitetônicas nas escolas, porque às
vezes os alunos estão no mesmo espaço físico que os demais, mas não participam das
atividades da escola, portanto não aprendem,
e ainda diz que para a inclusão ocorrer, a
prática pedagógica necessita ser modificada.
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A escola deve ter vínculos com a comunidade, valorizar momentos importantes
na vida da criança e, para tanto, deve contar
com a participação da família. Os pais têm
papel fundamental na educação dos filhos.
O artigo 205 da Constituição Federal explicita
esse dever do Estado e da família para com
a educação.
A Ansiedade, o estresse, a insegurança,
a falta de concentração e também ainda a carência de inteligência emocional prejudicam
muito as práticas pedagógicas e o adiantamento intelectual dos alunos. As competências sócio emocionais tiveram evidência porque foi verificado que é necessário ensinar os
alunos a escolherem o que querem aprender
com criticidade e criatividade resolvendo problemas, lidando com seu emocional e trabalhando em grupo.
No aspecto educacional, as capacidades sócio emocionais possuem o objetivo de
fazer com que as pessoas desenvolvam atitudes e procedimentos que os capacitem a
lidarem, com eficácia e ética os problemas
do dia-a-dia. Conforme Moran (2000), ao estruturar sua proposta pedagógica, utilizando
tecnologia digital, o professor precisa estabelecer vínculos com os alunos, conhecer seus
interesses, e seus conhecimentos prévios.
Motivar o aluno a fazer parte da proposta pedagógica, colocando-o ao par sobre o que
será abordado e convidando-o a contribuir.
É de grande importância que o professor acolha cada aluno, livres de preconceitos
e comprometidos politicamente com a função
cultural e social de construir conhecimentos
e reconhecer a plenitude do desenvolvimento
humano, a despeito de suas diferenças,

Os objetivos das atividades dos profissionais na escola devem se basear em
uma atuação interdisciplinar, valorizando
ações que contribuam com os espaços e
processos de participação e mobilização
dos alunos, favorecendo o exercício da
uma interação ativa diante das situações
de vulnerabilidade social. Práticas inclusivas e o desenvolvimento de habilidade
sociais no ambiente escolar se fazem necessárias para que assim haja a promoção de um melhor relacionamento com
estudantes, principalmente aqueles que
possuem dificuldades de interações sociais, e alunos NEE (AQUINO, FERREIRA;
CAVALCANTE, 2016).

Atualmente no Brasil, crianças que possuem necessidades educacionais especiais
têm sua matrícula e permanência amparadas
por dispositivos jurídicos. Porém, a escola,
geralmente, não possui o apoio favorável ou
condições físicas apropriadas para recebê-las.
A educação inclusiva tem sido um grande desafio para os profissionais da educação,
por vezes o desconhecimento ou o conhecimento superficial teórico e prático dificulta
a inclusão escolar e por conta desse fator,
deixa se levar pelo assistencialismo, não proporcionando uma verdadeira ‘Educação Inclusiva’ para as crianças.
De acordo com Aquino, Ferreira e Cavalcante, (2016) outra dificuldade é notada
pela não aceitação das individualidades e
diferenças das crianças, o que leva a uma
preocupação excessiva com o desempenho
escolar, o medo de possíveis preconceitos
etc., porém, é na escola que as crianças têm
a possibilidade de se desenvolverem emocionalmente, socialmente e academicamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar historicamente o sentido da inclusão em uma sociedade
na qual os segmentos economicamente dominantes naturalizam as diferenças entre as classes sociais.
Sendo a educação escolar um reflexo, de uma dada sociedade, ela própria reflete os
valores dominantes, bem como as suas contradições. Estes valores podem servir tanto para
legitimar as diferenças quanto para propor ações que diminuam os mecanismos opressores
que geram as desigualdades.
Mesmo com a preocupação de diferentes educadores comprometidos com o reconhecimento da multiplicidade de identidades presentes no interior da escola, as práticas
pedagógicas desenvolvidas ainda não valorizam as manifestações culturais dos segmentos
marginalizados ou minoritários.
Não há dúvidas de que se pode pensar na escola como uma instituição que pode contribuir para a transformação social. No entanto, também não podemos acreditar pura e simplesmente que a escola pode tudo transformar. E nisto está a importância da Lei e do Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira no cotidiano escolar. Analisar a historiografia africana é
refletir acerca do passado e presente dos negros no Brasil, é desvendar os lados obscuros
da História, é desmitificar e desnaturalizar velhas doutrinas de superioridade branca.
Desenvolver as competências sócio emocionais na escola cria espaço para um aprendizado mais completo e com consequências positivas para a vida em sociedade. É necessário
que a escola valorize os seus conhecimentos e as suas práticas, que considerem a diferença
um desafio e uma oportunidade para a criação de novas situações de aprendizagem e que
se disponibilizem os recursos.
A escola democrática respeita os direitos de todos, reflete e observa a construção da
ação pedagógica. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade, como
está nos referenciais curriculares. Inclusão não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, possível.
Se a realidade enfrentada é difícil, como salas lotadas e alunos indisciplinados, é necessário
buscar formas para mudá-la.
A literatura evidencia que, no cotidiano da escola, os alunos com necessidades educacionais especiais, inseridos nas salas de aula regular, vivem uma situação de experiência
escolar que não atende às suas necessidades, e não participam das atividades em classe,
porque não são adequadas às suas aptidões.
A inclusão da criança especial no sistema educacional é desejável sob todos os aspectos. Para que isso se torne realidade, é necessário vencer uma série de barreiras como
a pedagógica, a administrativa e a arquitetônica. Somente com uma educação mais justa e
inclusiva é que conseguiremos que a sociedade seja modificada.
Essa mudança deverá ser feita por meio da qualificação profissional, com a observância
dos valores culturais e acima de tudo pelo respeito às limitações das pessoas. É importante
também a formação de professores capacitados para lidar com pessoas com deficiências,
distúrbios, transtornos, dificuldades, e mais que isso, saber diferenciá-los entre si.
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Pensar em inclusão pressupõe políticas educacionais claras, coerentes e fundamentadas
nas relações sociais, entretanto pouco se tem feito no sentido de sua aplicação prática. Os
conhecimentos sobre a inclusão social e os direitos em lei, não devem ser apenas teorias,
mas sim posto em prática.
A Educação Inclusiva é responsabilidade de todos os envolvidos com o processo educacional e desenvolvimento do aluno, incluindo aluno, família, professor, escola, apoio técnico,
comunidade, governo, etc.
Oficinas podem ser implantadas com o objetivo focado no direcionamento deste aluno
com necessidades especiais no ambiente virtual. Para isso é preciso capacitação constante
de um profissional em tecnologias. Já a criação de softwares requer um trabalho de pesquisa,
para a identificação das necessidades; mão de obra especializada em programação, para a
elaboração do software; e uma visão pedagógica, para que sejam atendidas as mais variadas
necessidades educacionais especiais.
Tornam-se necessárias, como formas de enfrentamento dos preconceitos e estereótipos
existentes no ambiente educacional, ações em políticas públicas voltadas à formação inicial
e continuada dos educadores, buscando uma educação que estimule as potencialidades de
seus alunos e que assegure o aprendizado nas escolas.
O trabalho com as habilidades sociais é essencial, para o fortalecimento de vínculos e
para o desenvolvimento de valores, princípios, assim como outros conceitos necessários para
a vida em sociedade. Constitui-se como uma ferramenta útil para o crescimento cognitivo e
social dos alunos no ambiente escolar e fora dele.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO DA
MATEMÁTICA PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
RESUMO: Este artigo aborda a aprendizagem significativa na disciplina de Matemática para o
Ensino Fundamental II nas escolas. Constatou-se que o professor deve planejar a sequência
didática e priorizar o aprendizado dos conceitos necessários para a compreensão dos conteúdos,
demonstrando seus sentidos e funcionalidades e, não necessariamente, seguir a sequência do
livro didático. Este estudo fez uma revisão bibliográfica de autores conceituados da área: Zabala
(1998) para a sequência didática, Ausubel (1960) e a aprendizagem significativa. Buscou-se as
diferentes estratégias que o professor deve utilizar para incentivar o interesse dos alunos, como o
uso de paradidáticos e jogos. Esses recursos demonstram a presença da Geometria, do Cálculo,
e da Álgebra em todos os setores da vida e nas diferentes áreas do conhecimento. A partir do
momento que os alunos percebem a aplicabilidade da Matemática no seu cotidiano, seu estudo
torna-se mais desafiador e significativo.

Palavras-chave: Matemática, Sequência Didática, Aprendizagem Significativa.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho discute a importância de uma aprendizagem significativa e da construção de uma sequência didática no ensino da matemática. A forma como os
conteúdos são tradicionalmente apresentados, isto é, em que o professor se limita
a escrever definições e exercícios no quadro, não desperta o interesse dos alunos, que copiam
e resolvem mecanicamente aquilo que lhes é apresentado, sem compreender a aplicabilidade
dos conceitos. Para modificar essa concepção, o professor deve demonstrar o sentido e a
funcionalidade dos conteúdos, tornando a informação significativa.
Como fazer uma sequência didática de matemática para o ensino fundamental com
níveis crescentes de complexidade e que promova a aprendizagem significativa relacionando
os conteúdos com o cotidiano do aluno? Porque os alunos questionam qual a utilidade dos
conteúdos que estão estudando e cabe aos docentes dar significado aos conteúdos matemáticos.
Assim, o objetivo deste artigo é analisar como o processo de construção de sequência
didática pode resultar em uma aprendizagem significativa. Pretende também verificar como a
utilização de uma metodologia pode promover a ligação dos conteúdos, utilizando exemplos
do cotidiano do aluno para facilitar o entendimento dos conceitos e da aprendizagem, tornando
esta disciplina mais interessante para o aluno.
Justifica-se esse trabalho pelos baixos índices de aproveitamento indicados pela avaliação realizada pelo SAEB. Apesar de certo avanço na questão referente à universalização do
acesso ao ensino fundamental, constata-se que a aprendizagem da Matemática não está em
níveis considerados satisfatórios.
Este trabalho utilizou como referência a tese da professora Lucimar Mascarin para demonstrar como ela planejou e executou uma sequência didática e atividades lúdicas e exploratórias, com alunos do nono ano de uma escola pública e traz uma revisão bibliográfica de
autores conceituados da área: Zabala (1998) para a sequência didática, Ausubel (1960) e a
aprendizagem significativa.
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A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Os livros didáticos nem sempre possuem
uma sequência que prioriza os conceitos necessários para a abordagem dos conteúdos
e nem sempre os relaciona com exemplos
comuns ao cotidiano dos alunos. O planejamento do professor envolve a construção de
uma sequência didática, onde os conteúdos
possuam níveis crescentes de complexidade,
abstração e formalização e apresentem uma
articulação entre as atividades, e ainda níveis
progressivos de desafios para a construção
de habilidades necessárias,
O sistema psicológico humano [...] está
construído e funciona de tal forma que se
podem aprender e reter novas ideias e
informações, de forma significativa e mais
eficaz, quando já estão disponíveis conceitos ou proposições adequadamente
relevantes e tipicamente mais inclusivos,
para desempenharem um papel de subsunção ou fornecerem uma ancoragem
ideal as ideias subordinadas (AUSUBEL,
2003, p. 44).

Faz-se necessário criar situações didáticas variadas, em que seja possível retomar
os conteúdos abordados em diversas oportunidades. Isso pressupõe um planejamento
que contenha diferentes modalidades organizativas: projetos didáticos, atividades permanentes e sequências didáticas,
Não é hora de buscarmos ressignificar
a Matemática com a qual trabalhamos? [...]
Não é hora de buscarmos uma Matemática
que instrumentalize o cidadão para atuar e
transformar a realidade em que vive? Uma
Matemática crítica, que o ajude a refletir sobre
as organizações e relações sociais? Uma Matemática próxima da vida, útil, compreensível,
reflexiva? Uma Matemática que não se mostra perfeita, infalível, mas que seja capaz de
ajudar a encontrar soluções viáveis? (MUZZI,
2004, p. 39).

O professor precisa utilizar outros recursos como o livro paradidático, filmes e atividades práticas, lúdicas com material concreto e
diferenciado apresentando desafios aos alunos incentivando a construção do conhecimento,
Pois a matemática não é só um saber, é
um fazer, é uma atividade. O raciocínio é
uma atividade do pensamento. Mais importante que “saber” matemática é dar a
possibilidade de estimular o pensamento
matemático. A matemática não se reduz
à lógica. A verdade matemática não é
demonstrável apenas pela lógica, mas
pode ser alcançada pelo processo de visualização, movimentando a sensibilidade
(CIFUENTES, 2011).

Um processo de ensino e aprendizagem
significativo em Matemática 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 reflexão
e não simplesmente na transmissão e reprodução de informações.
As aulas de Matemática em geral são
marcadas pela falta de diálogo. O professor
expõe o conteúdo e determina qual fórmula
ou a regra deve ser utilizada para resolver os
exercícios. O aluno copia as fórmulas e as
aplica nos chamados exercícios de fixação.
O objetivo é atingido quando os alunos conseguem aplicá-las sem recorrer às suas anotações, ou seja, quando enfim conseguiram
memorizá-las.
Para os estudantes que já gostam de estudar Matemática, a metodologia e o material
didático utilizados não têm tanta interferência;
já para outros, que infelizmente representam a
grande maioria, os métodos adotados são desinteressantes, o que resulta no agravamento
das dificuldades de aprendizagem. Existindo
um atraso significativo de aprendizagem, é
preciso buscar estratégias para que o aluno
alcance o conhecimento matemático.
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Muitas vezes alguns alunos resolvem
problemas sem se importar em entender seu
real significado. Dominam a teoria, o algoritmo, mas não lhes atribuem sentido. Verifica-se esta situação, por exemplo, quando o aluno define o conceito de tangente repetindo o
que está nos livros, porém ele não consegue
entender, identificar a sua presença e nem a
usar adequadamente.
Vergnaud, (2009) salienta que “o saber
se forma a partir de problemas a resolver,
isto é, de situações a dominar, sendo que as
concepções dos alunos são modeladas pelas
situações que encontraram” (p.30). Então, atividades de cálculos desenvolvidas a partir de
jogos e situações problemas podem estimular a resolução e a pesquisa, com argumentações e julgamento dos resultados obtidos,
entre outros.
Muitos educadores ficam presos em
cumprir a sequência dos conteúdos do livro
didático e não buscam novas metodologias,
privam seus alunos de expor suas ideias e
explorarem novos conceitos e habilidades:
Entretanto, essa forma menos trabalhosa, repleta de formalismo, dificulta o entendimento de quem vê o conteúdo pela
primeira vez, forçando-o a crer em algo
que não é óbvio e, como consequência,
fazendo com que a Matemática assuma
um caráter dogmático (RORATTO, 2007).

“Quando o professor não fundamenta
o ensino de certo conceito em um conceito
pré-existente na estrutura cognitiva do aluno,
ocorre uma aprendizagem memorística e ele
será facilmente esquecido” (AUSUBEL, 1980,
p.43). Ao contrário, quando ocorre, haverá
uma aprendizagem significativa. É nesse sentido, que a ideia de subsunção de conceitos
é o enfoque principal da Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel.
Ausubel (2003,) aponta três fatores necessários para que a aprendizagem não seja
mecânica:

Segundo o autor, é necessário que o estudante já tenha uma informação relevante
que sirva de base para a aprendizagem
dos novos conceitos. Portanto é preciso
que o professor faça o diagnóstico inicial
do conhecimento do aluno e que tenha a
definição clara de um objetivo de aprendizagem (AUSUBEL 2003, p. 45).

O conhecimento a ser aprendido, necessita de acrescentar informações úteis às
ideias âncoras, e o aluno precisa relacionar
os novos conhecimentos com aqueles já existentes em sua estrutura cognitiva.
A sequência didática precisa apresentar uma articulação entre as atividades, que
devem proporcionar níveis progressivos de
desafios e habilidades necessárias.
Zabala que define uma sequência didática como: […] um conjunto de atividades
ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais,
que têm um princípio e um fim conhecidos
tanto pelos professores como pelos alunos
(ZABALA, 1998, p.18).
Assim, conforme Zabala (1998, p.17):
as Sequências Didáticas permitem incluir as
três fases de toda intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação.
Para elaborar uma sequência o professor precisa “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 e a avaliação dos
resultados” (OLIVEIRA, 2013),
[...] os alunos constroem o seu conhecimento, logo, o modelo de ensino não
pode ser baseado na transmissão do conhecimento por parte do professor, mas
sim, num modelo onde a investigação,
a construção e a comunicação entre os
alunos são palavras-chave (SERRAZINA,
2000, p. 67).
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Um dos pioneiros em pesquisas sobre
como os alunos aprendem Matemática, o
francês Guy Brousseau, (2008) desenvolveu
a Teoria das Situações Didáticas, que se baseia no princípio de que ''cada conhecimento
ou saber pode ser determinado por uma situação, entendida como uma ação entre duas
ou mais pessoas.
Nessa teoria, o aluno é tratado como
um pesquisador, pois formula hipóteses,
constrói modelos, conceitos, estabelece teorias, faz comparações e o principal, participa
ativamente no processo de aprendizagem.
Nessa ótica, para solucionar determinada questão, o aprendiz deverá recorrer a
conhecimentos desenvolvidos previamente,
mesmo fora do âmbito educacional, que corresponda à expectativa do problema em ação.
É importante que o professor não apresente as respostas das questões propostas
imediatamente, pois o aluno deverá pensar,
agir, refletir sobre a ação e validar os argumentos usados para sustentar as suas respostas. A Teoria das Situações Didáticas visa
à criação de alunos autônomos, reflexivos,
ativos e argumentativos.

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS LÚDICAS E
EXPLORATÓRIAS
O professor quando elabora a sequência didática desempenha papel de articulador,
organizador, incentivador e mediador do processo de aprendizagem, e o aluno se torna o
personagem central deste processo.
Ao iniciar a sequência didática, é necessário efetuar um levantamento prévio dos
conhecimentos dos alunos e, a partir desses,
planejar aulas com desafios e/ou problemas
diferenciados, jogos, análise e reflexão.
Para que ocorra uma aprendizagem significativa, é preciso que a construção de uma
sequência didática vá além de definições e
exercícios no quadro, para melhorar o aprendizado e mudar os resultados dos índices das
avaliações externas.

As crianças, de uma maneira geral,
exercem atividades com jogos repletos de
noções matemáticas, o professor deve criar
estratégias de aprendizagem estimulantes,
que aproveitem os jogos e atividades para
explicar os conteúdos matemáticos.
Em uma Sequência Didática precisa
constar: a análise da situação proposta, as
condições da organização, a escolha de estratégias baseadas nas análises da instrução
dada e a determinação de critérios de avaliação. Aos poucos, faz-se necessário aumentar
a complexidade dos desafios e orientações
permitindo um aprofundamento do tema proposto.
Mascarin é uma professora de matemática e em sua tese, ela realizou uma pesquisa-ação com alunos do 9º ano de sua escola,
em que desenvolveu técnicas lúdicas e exploratórias para melhorar o ensino de matemática.
Mascarin, (2018, p.54) planejou uma
sequência didática envolvendo atividades lúdicas e exploratórias. O enfoque de sua pesquisa foi a trigonometria e, para isso, usou a
criação de triângulos em papel para ensinar
os conceitos de relação entre triângulos. Entre
os conteúdos abordados estão: noções de
semelhança de triângulos, trigonometria no
triângulo retângulo, comprimento da circunferência e área do círculo.
A pesquisadora realizou as atividades
experimentais em que os alunos mediram a
altura das construções e postes da escola
utilizando um teodolito confeccionado pelos
próprios estudantes que depois realizaram os
cálculos e, assim, comprovarem teorias.
Mascarin, (2018, p.55) também convidou um marceneiro, para explicar aos alunos
como utiliza conceitos matemáticos em sua
profissão. Com essas atividades, os alunos
puderam relacionar a trigonometria com a
vida prática, além disso, com as entrevistas,
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puderam confirmar o uso da matemática na
prática profissional, explica.
Mascarin, (2018, p.54) trabalhou o conceito teórico e propôs aos alunos procedimentos e resolução de problemas possibilitando
a vivência de situações em que os alunos
tiveram de fazer as atividades propostas baseando-se no conhecimento que tinham adquirido. E quando a professora chamou um
marceneiro para falar sobre como ele fazia
seus cálculos, ela aproximou os conteúdos
da vida cotidiana dos alunos e demonstrou
a utilidade dos cálculos que eles estavam
aprendendo,
Os conteúdos que devem ser conceituais, atitudinais e procedimentais. “O tema
frações, por exemplo: expor o conceito
teórico do que é fração, seria um conteúdo conceitual; realizar um trabalho que valorize as estratégias/procedimentos para
resolução de situações-problema envolvendo frações, seria um conteúdo procedimental; possibilitar que o aluno vivencie
situações em que necessite desenvolver
as ações a partir do conhecimento construído, e que se posicione perante o que
aprendeu, seria um conteúdo atitudinal”
(ZABALA, 1998, p.54).

Fora da sala de aula, a professora também propôs aos alunos que medissem superfícies circulares, para que calculassem
circunferência e diâmetro e, assim, aplicassem a teoria na prática. Lucimar levou o jogo
“trigominó”, uma espécie de dominó onde as
peças possuem funções trigonométricas.
A professora elaborou situações problema que possibilitaram a participação ativa
dos alunos na construção do conhecimento
matemático. O aluno desenvolve seu raciocínio quando participa de atividades, agindo
e refletindo sobre a realidade que o cerca,
fazendo uso das informações de que dispõe.

“Se quisermos melhorar o presente estado de conhecimento, devemos nos questionar sobre como pode, de fato, o nosso aluno
pode desenvolver o pensamento crítico ou raciocínio lógico” (SMOLE; CENTURIÓN, 1992,
p.9):
Ensinar a resolver problemas ultrapassa a
mera resolução de problemas para incluir
a reflexão sobre processos de resolução,
objetivando coligir estratégias de resolução de problemas que poderão ser úteis
posteriormente; ensinar para resolver problemas envolve o ensino do conteúdo de
uma maneira significativa, de modo que
passe a ser utilizado em outros problemas
e aprendizados (DESIRE, 1994, p. 73).

Verificou-se que quando o professor
elabora uma sequência didática onde trabalha os conceitos usando vários recursos,
e propõe atividades práticas envolvendo os
conceitos, propicia uma motivação aos alunos e o desenvolvimento do raciocínio formal,
lógico e dedutivo.

ORIGAMI E O ENSINO DE GEOMETRIA
Muitas crianças ingressam no ensino
fundamental II com dificuldades em compreender conceitos matemáticos e de geometria. Cabe ao professor escolher diferentes
estratégias como a utilização da ludicidade,
de jogos, brincadeiras e materiais concretos
para conhecer, ampliar os conhecimentos geométricos.
O ensino de geometria envolve o entendimento de conceitos abstratos, por este
motivo o origami pode ser utilizado para tornar os conteúdos significativos e promover a
compreensão das ideias matemáticas É uma
das raras oportunidades no ensino desta modalidade curricular onde se pode pôr a “mão”
no objeto de estudo.
Trabalhar com origami também é uma
ótima forma de explorar as propriedades geométricas com a elaboração de objetos tridimensionais. No processo de montagem e
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desmontagem do Origami, são desenvolvidos
aspectos cognitivos como: observação, raciocínio, lógica, visão espacial e artística, perseverança, paciência e criatividade. Ao analisar os passos de construção de um Origami,
percebe-se que diversas dobraduras foram
utilizadas para se chegar ao resultado. Definições como plano, ponto, retas paralelas, retas
concorrentes, bissetriz, diagonal, etc. podem
ser compreendidas por meio da visualização
dos ângulos e das linhas vincadas no papel:
O pensamento geométrico desenvolve-se
inicialmente pela visualização: as crianças
conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. As figuras geométricas
são reconhecidas por suas formas, por
sua aparência física, em sua totalidade,
e não por suas partes ou propriedades
(BRASIL, 1997, p. 127).

Além disso, o Origami incentiva a cooperação do grupo, cada aluno poderá auxiliar/ajudar o seu colega nas sequências dos
diagramas em sua execução e também procurar através de pesquisas mais informações
sobre essa arte.
Estas dobras podem ser executadas
com o auxílio do professor e cada aluno pode
criar a partir das bases novas figuras e papéis, pintá-las como quiser. O trabalho com
atividades envolvendo a Geometria possibilita
o desenvolvimento de competências como as
de experimentar, representar, além de instigar
a imaginação e a criatividade.
A utilização de materiais diversificados
que demonstram visualmente a aplicabilidade dos teoremas relacionados aos conteúdos geométricos faz com que haja uma maior
participação e investigação. A manipulação
de materiais torna a geometria interessante
e favorece as descobertas e a resolução de
problemas.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, segundo Etcheverria (2008, p.32), “as
atividades geométricas são mais empíricas,
voltadas para a manipulação e exploração de
objetos que fazem parte da vida do aluno:
prismas, cilindros, esferas e cones”.
No entanto, nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, considerando-se o proposto nos livros didáticos, a
maioria das atividades está relacionada com
a sistematização, buscando desenvolver o
exercício da lógica, em geral, a partir do estudo das figuras planas e buscando a compreensão e aplicação de alguns teoremas.
Outra forma de motivar os alunos é trabalhar a geometria e relacioná-la com as artes
visuais, permitindo uma maior visualização e
possibilitando uma apropriação do conhecimento matemático, mostrando como a matemática contribui para a beleza existente nas
obras de arte.
Sugere-se a exibição de uma série da
TV cultura composta por treze programas
“Arte e Matemática” que demonstram a integração dessas áreas do conhecimento e
complementam as aulas teóricas tornando o
ensino mais atrativo.
Esses programas tratam, basicamente,
de alguns aspectos matemáticos (padrões
numéricos e geométricos, simetrias, proporções, ordem, entre outros), observáveis na
natureza e nas diversas manifestações artísticas (na pintura, na escultura, no desenho, na
música, na poesia e na arquitetura).
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A FINALIDADE DA AVALIAÇÃO
Uma avaliação tem a finalidade de verificar as aprendizagens, e possibilitar a orientação do aluno, e o erro é fonte de informação
e, portanto, não deve ser reprimido.
O professor acompanha os avanços na
aprendizagem dos alunos pela avaliação, que
pode ocorrer em conversas realizadas durante o desenvolvimento da sequência didática,
em atividades individuais ou coletivas e é com
base nessas informações que o professor poderá reorganizar suas ações didáticas e os
ajudar a superar suas dificuldades.
Atividades experimentais como medições da altura de construções e cálculos de
áreas de circunferências, podem ser utilizadas
como avaliações, pois demonstram o raciocínio dos alunos e podem apontar suas dificuldades nos entendimentos dos conceitos dados
na sala de aula. Pinto (1998, p.21) relaciona a
avaliação e concepção de erro, e afirma que:
[...] numa avaliação classificatória, em
que o foco de atenção está voltado para
o acerto da resposta, o erro, por não ser
utilizado como instrumento de reflexão,
provavelmente, não será valorizado pelo
professor. Porém, em uma concepção de
avaliação preocupada com a aprendizagem e com o desenvolvimento, a superação do erro [...] passa a ser uma questão
desafiadora que o aluno coloca ao professor, portanto, um elemento desencadeador de um amplo questionamento do
ensino (PINTO, 1998, p.21).

Em uma cultura avaliativa mediadora,
por exemplo, o tempo de discussão no conselho de classe será dividido na discussão
do que vem acontecendo com seus alunos
e, em seguida, em encaminhar propostas pedagógicas para auxiliar os alunos em suas
necessidades.
Essa é uma avaliação como um projeto
de futuro, o professor interpreta a prova não
para saber o que o aluno não sabe, mas para
pensar em quais estratégias pedagógicas ele
deverá desenvolver para atender esse aluno.
De que forma ele poderá agir com o grupo, ou
com um aluno, para resolver essas questões
e dar continuidade ao seu planejamento, para
que os alunos sejam mais coerentes, mais
precisos e tenham maior riqueza de ideias:
[...] é chegar tarde para garantir a aprendizagem contínua e oportuna. Neste caso e
neste uso, a avaliação só chega a tempo
para qualificar, condição para classificação, que é o passo prévio para a seleção
e exclusão racional. Ela desempenha funções distintas aos fins educativos, artificialmente necessários, mas os principais
beneficiados já não são os sujeitos que
participam do processo (MÉNDEZ, 2002,
p. 17).

A avaliação não deve ser no final do
processo, ao invés disso ela deve ser compreendida como parte contínua da construção
do conhecimento, exercendo sua função formativa e reguladora.

Segundo Hoffman (2003, p.13) “o professor aprende com este processo, pois se
aprofunda nas estratégias de pensamento
do aluno, nas formas como ele age, pensa e
realiza essas atividades educativas”. Só assim é que o professor pode intervir, ajudar e
orientar esse aluno. É um comprometimento
do professor com a sua aprendizagem tornar-se um permanente aprendiz. Aprendiz da
sua disciplina e dos próprios processos de
aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino tradicionalista adotado por parte dos professores aborda a matemática de
forma abstrata, formal, mecanizada, expositiva e descontextualizada e esta concepção está
presente também nos livros, programas e ações em sala de aula.
Quando o professor planeja uma sequência didática onde trabalha os conceitos e propõe atividades práticas envolvendo esses conceitos, propicia uma motivação aos alunos e o
desenvolvimento do raciocínio formal, lógico e dedutivo.
Percebe-se que os alunos apresentam uma dificuldade de compreensão cada vez maior
em relação ao conhecimento matemático, porque não percebem a relação com seu cotidiano.
O aluno aprende quando, de alguma forma, o conhecimento se torna significativo para ele,
ou seja, quando estabelece relações entre o novo e o que já conhece.
Verifica-se na prática pedagógica que alguns estudantes nas aulas de matemática dominam a teoria, o algoritmo, mas não lhes atribuem sentido. Esta situação ocorre, por exemplo,
quando o aluno define o conceito de tangente repetindo o que está nos livros, porém ele não
consegue entender nem a usar adequadamente.
Este trabalho demonstrou que o professor pode motivar os alunos com sequências
didáticas que contenham aplicações práticas relacionadas aos conteúdos, que se utilize de
exemplos do cotidiano, onde a matemática está presente. Estas atividades precisam permitir
determinar os conhecimentos prévios e os conteúdos devem ser significativos e funcionais.
Sendo assim, é de extrema importância que os professores utilizem metodologias que
estimulem os alunos a aprender a matemática, que se sintam integrantes do processo de
ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a teoria da aprendizagem significativa surge como
possibilidade para melhorar esse cenário. O objetivo do ensino é possibilitar que os estudantes
possam ver significado na ciência e no que aprenderam.
Um trabalho dessa natureza é capaz de possibilitar uma aprendizagem contextualizada e
relacionada a outros conhecimentos e desenvolve competências e habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para
compreender e interpretar situações para se apropriar de linguagens específicas e argumentar.
Este artigo exemplificou como o professor pode basear-se em exemplos práticos para
motivar os alunos, desta forma o aluno desenvolve seu raciocínio participando de atividades,
agindo e refletindo sobre a realidade que o cerca, fazendo uso das informações de que dispõe.
Deve-se verificar também se as atividades estão de acordo com o nível de desenvolvimento
de cada aluno e se representam um desafio alcançável.
O professor precisa repensar seus elementos pedagógicos (intencionalidade educativa,
objetivos, conteúdos, procedimentos e avaliação) para uma prática educativa na concepção
construtivista e para a diversidade. A preocupação não é conseguir a aprendizagem conceitual
e factual, mas o desenvolvimento da aprendizagem procedimental e atitudinal.
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O USO PEDAGÓGICO DE RECURSOS MIDIÁTICOS
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma proposta de pesquisa seguindo a linha de Educação
Inclusiva e Mídias na Educação, propondo identificar os efeitos da mediação do professor por
Vídeos de Contos Clássicos em LIBRAS frente à aprendizagem de estudantes surdos, dando
ênfase na compreensão e interpretação, de maneira que favoreça o aprendizado da LIBRAS
como primeira língua e do Português como segunda língua na modalidade escrita, de maneira
significativa e prazerosa. A pesquisa foi realizada na EMEF Cândida Dora Pino Pretini, com
estudantes surdos do Ensino Fundamental I, na qual por meio de observações e práticas foi
possível alcançar os objetivos deste trabalho, as ferramentas pedagógicas propiciam inúmeras
possibilidades, entre elas o ingresso do surdo ao mundo letrado, pois os estudantes apresentaram
um desenvolvimento grandioso, que demonstra efetivamente que a LIBRAS é a língua do surdo e
que é por ela que deve acontecer todo seu aprendizado, foi possível observar o quanto os Vídeos
em LIBRAS proporcionam ressignificações de pensamentos e cognições, ressaltando a prioridade
de que o ensino do surdo seja pela sua língua materna a LIBRAS, que por meio dela, o surdo
através de uma perspectiva de trabalho bilíngue aprenderá todos os conceitos necessários para
seu desenvolvimento escolar e que é através dela que os surdos se constituem como sujeitos de
seus próprios saberes, capazes de construir, modificar e significar seu mundo e os que fazem
parte dele.

Palavras-chave: LIBRAS; Surdez; Mídias.
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INTRODUÇÃO

A

o considerar as vivências e necessidades dos estudantes surdos no decorrer de suas
trajetórias históricas e escolares, faz-se necessário intervir e mediar sua aprendizagem
de todas as maneiras possíveis e imagináveis, já que o surdo tem como sua primeira
língua a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (L1 - primeira língua), ele também necessita aprender
a segunda língua, o Português Escrito (L2 - segunda língua na modalidade escrita), uma vez que o
português é a língua oficial do nosso país, o que não é nada fácil, pois para o surdo é como ser um
estrangeiro em seu próprio país.
O ser surdo é aquele que é capaz através da Língua de Sinais de constituir-se cognitivamente,
socialmente e culturalmente, expondo suas ideias e pensamentos de forma que se faça compreendido, desde que seja lhe dada a oportunidade de compartilhar sua língua materna o quanto antes.
Sacks (1998), diz que os surdos possuem “identidade social e cultural, formam um povo com
sua própria cultura, como os judeus ou os galeses” (SACKS, 1998, P.150).
E como um povo com cultura própria deve ser respeitado, ter liberdade e acesso a sua língua
majoritária, a LIBRAS, que só foi reconhecida como Língua dos Surdos, no Brasil em 2002 pela Lei
n º 10.436, de 24 de abril de 2002, que foi regulamentada depois pelo Decreto n º 5.626 de 22 de
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), em que a educação de surdos e a formação de professores
bilíngues, instrutores surdos e intérpretes de LIBRAS é mais detalhada e aprofundada.
Pensando em uma proposta de trabalho que permita inserir a mídia vídeo dentro do processo educativo do estudante surdo, buscam-se mediações que lhe proporcione novas situações de
aprendizagens.
Neste contexto de inserção midiática, o vídeo exerce um papel fundamental que passa a ser
mediado pelo professor, sendo que para MORAN (2000):
Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a
ensinar e a aprender: a integrar o humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social.
Uma mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece quando conseguimos
integrar dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Passamos muito rapidamente do livro para a televisão
e vídeo e destes para o computador e a Internet, sem aprender e explorar todas as possibilidades
de cada meio (MORAN, 2000, p. 1).
Seguindo o pensamento do autor, tais mídias não estão nem um pouco ultrapassadas, pelo
contrário, que ainda não dominamos suas potencialidades e formas de utilização.
Sendo assim, assistindo aos vídeos que estarão apoiados na mediação do professor, que é
imprescindível, pretende-se observar como será a interpretação e a aprendizagem dos mesmos,
através de discussões em LIBRAS, acreditando que serão muito mais significativas para os estudantes, pois farão parte de um contexto imaginário, em que as crianças se identificam e se descobrem
enquanto sujeitos.
Sendo este trabalho de grande importância à medida que inúmeras são as dificuldades encontradas pelos surdos durante sua aprendizagem escolar, e no que diz respeito à falta de recursos
e ferramentas que auxiliem os professores neste processo de aprendizagem de LIBRAS e Língua
Portuguesa.
Os recursos midiáticos aplicados à educação são de grande valia na atualidade, pois tais estratégias podem inserir o surdo no mundo letrado, projetando novas possibilidades de aprendizagem.
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Este trabalho se propôs a investigar a utilização dos recursos midiáticos, em específico os vídeos de Contos Clássicos em LIBRAS, como Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, Aladim, O Velho
e a Horta, entre outros, que foram mediados pelos professores que atuam no Ensino Fundamental I,
com estudantes surdos, seguindo a linha de pesquisa da Educação Inclusiva e Mídias na Educação,
com foco na compreensão e interpretação dos estudantes para uma aprendizagem prazerosa.
Pensando nesta proposta de trabalho, o problema levantado dentre muitos questionamentos
foi: “Quais são os efeitos da mediação do professor entre os conteúdos comunicados por vídeos,
especificamente os Contos Clássicos em LIBRAS, frente à aprendizagem dos estudantes surdos,
que frequentam o 1º ano do Ensino Fundamental I?”.
Foram inúmeras as hipóteses para este problema sendo que, essa pesquisa monográfica se
propôs identificar as possibilidades que estão ao alcance dos estudantes surdos desde que mediados pelos professores com a utilização de recursos aplicados à Educação, de maneira que favoreçam
o aprendizado de LIBRAS e do Português.
O interesse da pesquisadora em focar nesta temática se deu pelo fato de a mesma ser especialista em Deficiência Auditiva e, no momento deste estudo, trabalhar na Prefeitura Municipal de
São Paulo, na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Cândida Dora Pino Pretini, no bairro
de São Mateus, local onde a pesquisa foi desenvolvida. Esta EMEF faz parte do CEU (Centro Educacional Unificado) São Rafael, que é um complexo educacional, esportivo e cultural caracterizado
como espaço público múltiplo.
Cuja infraestrutura conta com 01 Centro de Educação Infantil (CEI), para crianças de 0 a 3
anos, 01 Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), para estudantes de 04 a 05 anos, 01 Escola
Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Ensino de Jovens e Adultos (EJA),
além da educação formal, existem espaços de cultura e lazer como piscinas, quadras poliesportivas,
teatro, playground, biblioteca e ateliês.
Sendo que no ano de 2012 o CEU São Rafael se tornou Polo Bilíngue para surdos, através
do Decreto nº 52.785, de 10 de novembro de 2011 que “Cria Escolas Municipais de Educação
BILÍNGUE para Surdos” e da Portaria n° 5.707 de 12 de dezembro de 2011, que regulamenta o
Decreto acima citado.
Cabe esclarecer que a pesquisadora atuou em uma sala de aula multisseriada de alunos
surdos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I, em que aplicou seus conhecimentos a respeito
dos recursos e mídias apresentados no Curso em Mídias na Educação, principalmente pela necessidade da imagem, do visual e da dramatização que é imprescindível para que a aprendizagem dos
estudantes surdos aconteça e mais, que tenha significado, pois assim, poderão apropriar-se destes
conhecimentos.
Para que essas significações e conhecimentos possam apresentar sentido e sejam incorporadas à vida das crianças, é necessário envolvê-las partindo de um contexto prazeroso e conhecido
por elas, como as histórias em vídeos, que em sua maioria são alegres, interessantes e despertam
nas crianças a curiosidade inerente a elas e, assim se apropriam das mesmas, se identificando com
os personagens, características e vivências.
Portanto, é fundamental destacar que o objetivo deste trabalho foi de identificar como o uso de
recursos midiáticos “vídeos de Contos Clássicos em LIBRAS” pode promover um aprendizado mais
significativo para os estudantes surdos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I. E ainda, especificamente fomentar uma reflexão a respeito do uso da LIBRAS e da Língua Portuguesa na educação,
verificar como se dá a mediação por meio deste recurso midiático, e por fim fazer uma análise do
uso pedagógico do vídeo de Contos Clássicos em LIBRAS para estudantes surdos.
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LIBRAS E APRENDIZAGEM DE
ESTUDANTES SURDOS
Foi por meio do curso Mídias na Educação, e de tudo que o mesmo proporcionou,
como a leitura de textos, realização de atividades, discussões coletivas e pelas mediações
dos tutores, que se faz necessárias fundamentar e potencializar o aprendizado de todas
as maneiras possíveis, prevalecendo à ideia
de que o uso das mídias deve estar sempre
presente no planejamento e no contexto das
aulas e, portanto aplicado nas escolas, sendo
elas bilíngues ou não.
Segundo MORAN (1995), o vídeo está
ligado à televisão e a um contexto de lazer e
entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. "Vídeo, na cabeça dos
alunos, significa descanso e não ‘aula’, o que
modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso (Idem, p.27)”. Para tanto, é
necessário não ficar apenas em um momento
de lazer, mas sim fazer uso desta mídia para
o aprendizado, focando no que está sendo
trabalhado em sala de aula, é fundamental
usar essa sensação positiva do vídeo para
estabelecer vínculos produtivos, enfatizando
todos os atrativos do vídeo, como o visual, a
música, as sensações e sentimentos para um
trabalho planejado e focado e não utilizá-lo
meramente com diversão e lazer.
Também é ressaltado por esse autor
que, com o crescente uso do computador e
da internet, o vídeo tem ficado esquecido por
muitos educadores e escolas e não tem dado
a ele o devido valor:

As tecnologias são pontes que abrem a
sala de aula para o mundo, que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de
representação da realidade, de forma
mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela,
mas todas elas, combinadas, integradas,
possibilitam uma melhor apreensão da
realidade e o desenvolvimento de todas
as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades
e atitudes (MORAN, 2007, p. 164).

Para tanto, é necessário que o uso de
recursos midiáticos possa relacionar o mundo
tecnológico ao universo educacional, sendo
que por meio das diversas mídias o estudante
poderá dar respostas ao que está ao seu redor, ou seja, ao que acontece no mundo que
o cerca. Isso acontece porque esses recursos
tornam a prática de ensinar e de aprender
muito mais motivadora, variada e lúdica. Segundo ANACLETO, MICHEL E OTTO (2007),
O mundo caminha para a era do domínio
de novas tecnologias, novas mídias surgem a cada dia, e sob este contexto o ensino deve também sofrer avanços, adaptar-se às novas linguagens e formas de
conhecimento, assim como se tornar mais
atraente, dinâmico e que facilite o processo da aprendizagem dos educandos, sob
este aspecto, novas mídias educacionais
ganham destaques, ou ainda mídias seculares ganham nova importância educacional, entre as quais está o cinema,
que pode ser um poderoso instrumento
de apoio ao magistério (ANACLETO, MICHEL; OTTO, 2007, p.22).

Neste sentido, o uso das mídias deve
acontecer de maneira a agregar todos os itens
acima mencionados, e por parte do educador,
deve ser explorado de maneira consciente,
planejada e reflexiva, a fim de não tornar a atividade como fim em si mesmo ou um simples
passa tempo, conforme indica o autor (2008):
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O profissional competente deve não apenas saber manipular as ferramentas tecnológicas, mas incluir em suas reflexões
e ações didáticas a consciência de seu
papel em uma sociedade tecnológica
(BRITO, 2008, p. 5).

O uso do vídeo em sala de aula possibilita agregar diferentes conhecimentos à temática que está sendo trabalhada, a socialização
do ato de aprender, a integração entre os sujeitos, e acima de tudo favorece o processo
educativo de maneira significativa e contribui
para a formação integral do estudante.
Diante de todas estas questões e, vivendo
em momentos de grandes mudanças sociais,
culturais e acima de tudo tecnológicas, não
há como ignorar o uso de ambientes digitais
e midiáticos como possibilitadores de mediar
à aprendizagem, sendo recursos necessários
para o professor que pretende compartilhar
com seus alunos não apenas conceitos, mas
o fazer, o criar, o observar, e acima de tudo
inseri-los tecnologicamente neste processo de
conhecimento de mundo. Acreditando que a
mediação do professor por meio destes recursos é fundamental para o século XXI.
Considerando que a criança hoje convive em um mundo gerenciado pela mídia televisiva, de imagens coloridas e multi sonoras,
cabe à escola propiciar um aprendizado que
privilegie e ofereça escolhas de vídeos que
qualifiquem e promovam aos estudantes o
letramento acima de tudo, e aos educadores
a serem mais críticos e conscientes ao utilizarem os recursos midiáticos.
Há de se pensar no trabalho do professor em mediar esta aprendizagem por meio
de recursos que possibilitem uma maior interação, que desperte o interesse, a imaginação, e por que não pensar em recursos
midiáticos, como o vídeo de Contos Clássicos
em LIBRAS, pois para o surdo, a imagem, o
visual é de total importância para auxiliar a
compreensão do que se quer comunicar e
ensinar.

Os Contos infantis, especificamente
para este trabalho de pesquisa, por meio de
vídeos em LIBRAS, se tornam imprescindível,
pois podem ampliar a imaginação dos estudantes, propiciando a criatividade e a interatividade com ele próprio e com o outro, sendo
a porta de entrada para o ingresso da criança
ao mundo letrado.
Em uma pesquisa realizada por Karnopp
e Machado (2006), a respeito de publicações
voltadas para surdos, foram encontrados pouquíssimos materiais que estavam começando
a ser traduzida da Língua Portuguesa para a
LIBRAS, sendo estes apenas livros de histórias infantis.
As pesquisadoras concluíram que na
verdade ainda existem poucos materiais a
disposição dos surdos, ou seja, que estejam
em língua de sinais, sua língua materna e que
favoreçam seu aprendizado, e, no caso do
vídeo para surdos, existem alguns destinados
à comunidade surda, mas ainda são bastante
escassos.
Durante esta pesquisa, foram apresentados aos estudantes surdos como recurso
midiático os vídeos da coleção “Clássicos
da Literatura” em CD-ROM, da editora Arara
Azul , com histórias traduzidas do Português
para a LIBRAS, entre muitas histórias encontramos “Alice no país das maravilhas”, “Pinóquio”, “Aladim”, “O Velho e a Horta”, e alguns
livros digitais em LIBRAS como “Peter Pan”
e “João e Maria”, com obras conhecidas de
textos que circulam na literatura brasileira e
mundial, sendo que o foco da pesquisadora
não foi analisar os vídeos, mas sim, analisar
a utilização e suas implicações no processo
de aprendizagem.
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Esses vídeos proporcionam formas diferentes de contar e narrar histórias, sendo cada
história narrada por pessoas diferentes, neste
sentido não apenas o professor contará as
histórias, proporcionando ao surdo o conhecimento de Clássicos em LIBRAS e, não por
meio da Língua Portuguesa. A riqueza destes
vídeos pode motivar e incentivar a contação
de histórias pelos estudantes, ampliando seus
repertórios e seus conhecimentos dentro de
sua própria língua, a LIBRAS.
PHILIP (1998, p.10) afirma que há contos de fadas no mundo inteiro, e suas tramas
se reproduzem com os mesmos pormenores
e com o mesmo requinte em diferentes áreas
geográficas. E que semelhante aos sonhos,
às imagens emergem em sequência mágica.
O início do conto “Era uma vez...” apresenta
a alusão a um mundo parecido aos sonhos,
em que a realidade se modifica, animais falam e crianças tornam-se heróis: “Contos de
fadas são a pura verdade: não porque nos
contam que os dragões existem, mas porque
nos contam que eles podem ser vencidos”
(G.K CHESTERTON, epígrafe do livro Coraline
de NEIL GAIMAN, 2003).
Os contos reúnem elementos essenciais, infindáveis, mágicos com o poder de
transformar uma abóbora em carruagem ou
de fazer dormir uma princesa durante um século. Branca de Neve, após comer a maçã envenenada, é dada como morta pelos anões e
retorna à vida posteriormente ao beijo de um
príncipe. Isso tudo se insere no maravilhoso.
Sem ele, o conto é incompreensível (JOLLES,
1971, p. 202).

Os contos também permeiam e invadem
o imaginário, misturando sonhos à realidade,
promovem a curiosidade, questionamentos,
interações e a busca de indagações. É um
mundo de possibilidades, de envolvimentos,
de conflitos, alegrias, reis, rainhas, bruxas e
heróis em que as vivências dos personagens
se misturam às vivências dos que os leem.
É por meio da Literatura infantil e, principalmente dos contos de fadas, que a construção de valores pode ser integrada ao fazer
pedagógico para a formação da criança em
relação a si mesma e ao mundo.
Este trabalho teve como procedimento
metodológico uma abordagem qualitativa, de
caráter exploratório, vinculada aos referencias
teóricos estudados neste curso, apoiados nos
autores apresentados pelos mesmos, tais
como Gil (2010), Flick (2009), Deslauriers
(2010), Kérisit (2010), Gibbs (2009), entre
outros. Segundo Deslauriers e Kérisit são muitos os fatores que podem influenciar a escolha e a elaboração de uma pesquisa:
A pesquisa pode visar à exploração, à
descrição ou verificação; ela pode ser realizada em um meio que se presta à experimentação, ou, ao contrário, em um local
que o pesquisador não pode controlar. O
delineamento variará, portanto, não apenas em função do objetivo da pesquisa,
mas também segundo as possibilidades
e os limites nos quais esta se desenvolve
(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010, p. 128).

Iniciou-se a exploração desta pesquisa, apresentando os Vídeos de Clássicos em
Libras para os estudantes surdos, aqui será
descrito a proposta de uma aula, já nas considerações finais, abordaremos outros registros
considerados importantes. Lembrando que a
pesquisadora era a professora da sala pesquisada, que sempre quando eram apresentados os vídeos estava junto com outra professora e sua sala também de alunos surdos
um pouco mais velhos, mas em níveis bem
próximos quanto à aprendizagem.
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Também é necessário salientar que
todos os dezesseis (16) estudantes pesquisados, esta quantidade inclui as duas salas
juntas, sendo uma (01) sala de 1º e 2º anos
do Ensino Fundamental, com sete (07) estudantes com idades entre seis (06) e oito
(08) anos, sendo que um (01) destes faz uso
de implante coclear e a outra sala de 3º e
4º anos do Ensino Fundamental, com nove
(09) estudantes entre nove (09) e onze (11)
anos, todos surdos ou deficientes auditivos
e que iniciaram o ano de 2012 praticamente
sem o conhecimento de uma língua, ou seja,
não tinham LIBRAS, nem Português na modalidade escrita, e ainda, alguns eram apenas
copistas e outros, mal conseguiam segurar
um lápis, com uma característica em comum:
todos eram surdos filhos de pais ouvintes,
portanto, não se comunicavam na língua de
sinais brasileira.

Diante deste fato, deve-se pensar em
uma proposta educacional bilíngue, que de
acordo com GÓES (1996, p.43), a “língua
de sinais assume como primeira língua da
criança, que deve ser aprendida o mais cedo
possível e como segunda língua está àquela
utilizada pelo grupo social majoritário”, que é
a língua oral na modalidade escrita.
Sendo necessário que as famílias dos
estudantes surdos priorizem uma educação
em que a língua de sinais seja a língua de
comunicação para aquisição de todos os saberes, sendo fundamental para o desenvolvimento da criança surda o convívio com outros
surdos fluentes na LIBRAS e que a interação
em casa também se faça através da língua
de sinais, para isso os pais ouvintes de filhos
surdos precisam participar de cursos e formações para aprender a língua materna de seus
filhos surdos, a LIBRAS.

Através de estudos e pesquisas abordadas até aqui, entendemos a importância
do domínio de uma língua desde os primeiros meses de vida de uma criança, e com o
surdo não é diferente, este domínio deve ser
da LIBRAS para que contemple seu pleno desenvolvimento cognitivo.
Segundo MOORES & MARTIN (2006),
um dos grandes desafios em que os educadores enfrentam é esse, como propiciar a
aquisição da LIBRAS da melhor maneira possível desde que os estudantes surdos, na sua
maioria são filhos de pais ouvintes que nunca
foram apresentados à Língua de Sinais?
Segundo (STROBEL, 2008, p.50), mais
de 90% das crianças surdas são filhas de pais
ouvintes, sendo na maioria das vezes o único
membro surdo da família.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste trabalho não é em nenhum momento avaliar a mídia escolhida, e sim
apresentar as observações vivenciadas no decorrer desta pesquisa.
Vivendo em uma sociedade que busca incansavelmente métodos e mecanismos que
proporcionem um melhor aprendizado aos estudantes e que auxiliem professores em suas
trajetórias, não podemos descartar as grandes possibilidades que as mídias podem nos trazer.
Por meio da Mídia Vídeos de Contos Clássicos que foram utilizados durante esta pesquisa, foi possível perceber uma ressignificação da aprendizagem, observamos que as narrativas começaram a serem mais completas, consistentes, criativas e distintas, a apreciação
pelos vídeos também foram passadas para os livros dos mesmos contos, em que os alunos
apresentavam a leitura dos livros para os amigos e familiares. Também se percebeu que os
estudantes ampliaram seus conhecimentos e repertórios em LIBRAS, contextualizando suas
vivências às situações vividas nos Contos.
Alunos que até então pouco se expressavam, começaram a expor seus pensamentos
e passaram a se comunicar mais, recontar para os colegas trechos dos Contos que mais
apreciaram, conseguindo apresentar suas ideias sem medo e de maneira a se fazer entender.
Portanto, como menciona Vygotsky, “Não é a surdez que define o destino das pessoas,
mas o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez.” (VYGOTSKY IN DUBOC, 2005).
Vale mencionar que a mídia vídeo, em LIBRAS e a mediação do professor neste trabalho
foram importantíssimas para que todo aprendizado e crescimento dos estudantes pudessem
acontecer, em tão pouco tempo em contato com sua língua materna a LIBRAS que ocorreu
neste primeiro ano de estudo em uma escola que estava iniciando o processo de implementação de Polo Bilíngue, esses estudantes apresentaram um desenvolvimento grandioso, que
demonstra efetivamente que a LIBRAS é a língua do surdo e que é por ela que deve acontecer
todo seu aprendizado.
Desta maneira foi possível observar e constatar que os estudantes surdos através de
um trabalho planejado e desenvolvido com a preocupação de consistir em uma aprendizagem
significativa, por meio de mídias específicas como os vídeos em LIBRAS, devem ser considerados e utilizados pelos educadores, pois seu uso pedagógico desde que mediado propiciam
inúmeras possibilidades, entre elas o ingresso do estudante surdo ao mundo letrado.
Espera-se que esta pesquisa contribua de maneira significativa e que tenha relevância
para outros educadores, assim como teve para a pesquisadora, que também como educadora de surdos sente a necessidade intrigante de atingir os alunos que não tem o privilégio de
ouvir, mas que são sujeitos que através de sua primeira língua, a LIBRAS, podem construir
seu aprendizado e efetivamente estarem inseridos no mundo dos ouvintes.
Este curso em Mídias na Educação proporcionou vislumbrar novas possibilidades de
mediar e contribuir para a construção da aprendizagem dos estudantes surdos, acreditando
que as Mídias voltadas para a Educação estão ao dispor dos educadores,
mas que precisam saber fazer uso das mesmas e querer aplicá-las a favor
da aprendizagem.
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O DESAFIO DO EDUCAR PARA SUSTENTABILIDADE
RESUMO: Este artigo tem como propósito promover uma reflexão para além do entendimento a
respeito de desenvolvimento sustentável e as três dimensões, atentar-se para as características
do conceito de sustentabilidade, desconstruir a visão restrita que a maioria das pessoas tem de
perceber e vivenciar o meio ambiente e aprofundar acerca da essência do educar para uma vida
sustentável.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.
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INTRODUÇÃO

N

as páginas que seguem a proposta é causar incômodos e provocações no sentido de que haja compreensão para além do desenvolvimento sustentável e suas
dimensões ambiental, social e econômica, que tem sua relevância no contexto
de como a sociedade produz e reproduz.
Assim como diferenciar o viés que trata do real significado do termo sustentabilidade,
que é usado de maneira banal por diferentes segmentos da sociedade, bem como desconstruir
a visão restrita que a maioria das pessoas tem de perceber e de vivenciar o meio ambiente
apenas com situações problemas relacionado a determinados ecossistemas, tais como: florestas, mares, oceanos, extinção de animais, flora, fauna, aquecimento global, etc.
O meio ambiente é tudo isso e muito mais, os problemas ambientais estão mais próximos do que se pode imaginar nossa vã filosofia, e por fim é preciso educar para uma vida
sustentável, que diz respeito à opção de vida do ser humano e ampliar o conceito de meio
ambiente, está feito o convite.
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NÃO SÃO SINÔNIMOS
Mas afinal o que é sustentabilidade?
Quando se fala nela, boa parte remete o pensar para o meio ambiente, podemos ampliar
esse conceito que em sua maioria é difundido
de maneira superficial, é comum pensar que
a sustentabilidade refere a situações problemas com florestas, desmatamento, mudanças
climáticas, biodiversidade, etc., porém engloba dimensões mais amplas.
O nosso estilo de vida tem tudo a haver
com sustentabilidade, não importa se você
mora na zona da mata, rural ou urbana, é uma
palavra muito em voga atualmente, vejamos
a etimologia do termo “sustentável” que tem
sua origem no latim “sustentare” que significa sustentar, favorecer e conservar. Pode-se
afirmar que é a capacidade que as pessoas
têm de usufruir dos recursos e mesmo assim
ele continuar a existir sem causar impactos
ao ambiente.
O termo começou a ser difundido mundialmente, a partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, em 1972 na cidade de
Estocolmo, foi um evento que se tornou um
marco histórico a respeito do tema, afinal era
o primeiro encontro com a intencionalidade de
abordar assuntos correlacionados com meio
ambiente e soluções acerca de preservação
da espécie humana e ecossistema. A expressão sustentabilidade ganhou visibilidade no
Brasil na Conferência sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (ECO), em 1992 , no Rio
de Janeiro.

Bem a partir desse momento tudo se
torna uma salada mista, entra em cena o vocábulo desenvolvimento sustentável, e gera
uma falta de aprofundamento teórico e todos
começam a colocar tudo em um balaio de
gato. Para começar os esclarecimentos, vamos definir o que trata o conceito. “É aquele que satisfaz as necessidades atuais sem
comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazerem suas próprias necessidades” (CMMD,1991, p. 9).
Diz respeito, portanto, sobre ideias de
uma espécie de tratado entre o humano que
habitam a Terra atual e a nossa geração futura
no âmbito de longo prazo. Parece ter coerência, mas será real ou trata-se apenas de
verborragia, para dizer que se é sustentável?
Nos chama atenção à palavra desenvolvimento, soa divergência, observe o que pode
representar o conceito na visão dos autores:
[...]por um lado, uma alentadora tentativa de
reconciliar a busca do bem-estar presente
com a segurança de condições de vida satisfatórias no futuro. Por outro lado, há uma
preocupante tendência a que se torne mais
uma panaceia salvacionista , que ilude os
alarmados e inibe os alarmistas, sem necessariamente resolver os problemas que
geraram o alarme (BURSZTYN, 1993, p. 7).

O curioso nesse emaranhado de conceitos é que a maioria das pessoas não têm
clareza e gera uma falta de conhecimento em
torno da sustentabilidade que pode implicar
em consequências catastróficas,
Não se trata de algo conjuntural, mas
do esgotamento de um sistema que tem
como motor o ter e o acumular. Um desenvolvimento que tem como pressuposto
básico o crescer mais, sem parar, sem
respeitar limites naturais. Tudo para concentrar riquezas, não importando a destruição ambiental que possa haver, nem
que essa geração de riqueza seja, ao
mesmo tempo, geração de pobreza, exclusão social, desigualdades de todo tipo
(GRZYBOWSKI, 2011).
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Trata de rever o modus operandi, é uma
postura que precisa extrair e agredir para se
desenvolver e resolver nossos problemas sociais, criando a falsa ideia que é o único caminho a seguir.
É propício nos questionarmos se as três
dimensões: econômica, ambiental e social do
desenvolvimento sustentável muito difundida
no campo empresarial, ou por ser mais didático são capazes de sustentar a própria finalidade, vejamos seus significados.
A ambiental, que geralmente costuma
ser a primeira a ser abordada, trata-se do mecanismo de produzir e consumir de maneira
a garantir que os ecossistemas possam se
auto recuperar. A econômica diz respeito aos
meios de produção, distribuição, consumo e
serviços com contínua inovação tecnológica que nos permita sair do ciclo fóssil, bem
como ser equitativo e sustentável.
A dimensão social tem suas abordagens no fato de que a humanidade tenha o
mínimo necessário para que sua vida seja
digna e próspera, ou seja, ter definido um
padrão de desigualdade aceitável, claro que
nesse processo os bens naturais e energéticos sejam utilizados de maneira resiliente.
A intencionalidade é que haja equilíbrio
entre as três dimensões que sejam suportável, equitativa, viável e sustentável, este é
ponto de vista empresarial, para eles basta
o tripé da sustentabilidade para garantir uma
sociedade sustentável. É recorrente utilizarem
a expressão economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto.
Observe até a maneira como é posta percebe que a dimensão econômica vem em primeiro lugar. Todavia, quando colocada em prática ou transportada para o contexto social, vem
multifacetada de modo simplista, com ações
pontuais e de poucos impactos nas resoluções
dos nossos problemas, acreditam ser um grande
feito. Analise o apontamento do professor Veiga,

[...] a verdade, contudo, é que em 1992
[se referindo à Rio 92, onde o conceito
de Desenvolvimento Sustentável passou
a ser amplamente adotado] essa bizarra
parábola dos ‘três pilares’ nem sequer havia sido inventada. Ela só começou a ser
difundida a partir de 1997, e no contexto
das empresas, não das nações (VEIGA,
2013, p. 108).

A maneira como o assunto é abordado
teoricamente parece ser funcional, mas o fato
é que outras questões pertinentes e inerentes ficam à mercê. Ignacy Sachs (2002) em
sua teoria das dimensões da sustentabilidade aponta que o desenvolvimento sustentável
abrange oito dimensões, a saber: social; cultural; ecológica; ambiental; territorial; econômica; política nacional e internacional.
Neste ponto de vista, observa-se que o
autor amplia o leque das dimensões e abrange muito o contexto da sustentabilidade. Cada
dimensão tem suas peculiaridades e vocação,
contudo devem estar alinhadas para que se
conceba a efetivação de um caminho resiliente para a sustentabilidade, e pode afirmar
que o desenvolvimento sustentável supera o
“simples” crescimento econômico prevendo
a preservação do meio ambiente.
No decorrer desse processo de construção da concretização da sustentabilidade a
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura-UNESCO vem galgando um caminho resiliente no sentido de promover uma educação para o desenvolvimento
sustentável desde 1992 liderou a década de
2005 a 2014, e continua na vanguarda do
Programa de Ação Global para Educação
para Desenvolvimento Sustentável.
As questões globais acerca da sustentabilidade exigem da humanidade mudanças
impreteríveis no estilo de vida, transmutando
nosso pensar, agir, precisamos adotar novos
valores e atitudes que nos conduzam a sociedades sustentáveis.
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De tempos em tempos a partir da metade do século XX os países se reúnem em
conferências e encontros mundiais para elaborar relatórios, traçar metas, instrumentalizar
a sociedade e nortear os possíveis caminhos
que devem ser trilhados para atingirmos as
premissas da sustentabilidade, a saber: Agenda 21 ; Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e atualmente a Agenda 2030.
A Agenda 2030 começou a ser elaborada na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em junho de 2012 (Rio +20) e a partir
de então foram três anos com o envolvimento
de membros da ONU e diversas pesquisas
sendo movimento desafiador e promissor
no sentido de produzir uma agenda universal para transformar nosso mundo. No cerne
da Agenda 2030 encontraremos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e 169 metas associadas que são indivisíveis,
integradas e propõe uma ação global, no qual
discorre os desafios a serem enfrentados pela
humanidade, eles são universais, transformadores, inclusivos e alcança todos os países.
Sobre a premissa de garantir uma vida
sustentável, próspera, pacífica e equitativa no
Planeta para todos no presente e no futuro,
tem uma abrangência de desafios globais
para a sobrevivência da raça humana e da
vida planetária, é possível observar tal propósito na citação a seguir,
Os objetivos abrangem desafios globais
que são fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Eles estabelecem
limites ambientais e definem restrições
cruciais para a utilização dos recursos
naturais. Os objetivos reconhecem que a
erradicação da pobreza deve caminhar de
mãos dadas com estratégias que constroem o desenvolvimento econômico.
Abordam uma gama de necessidades
sociais, incluindo educação, saúde, proteção social e oportunidades de emprego,
enquanto combatem a mudança climática e promovem a proteção ambiental. Os

ODS abordam as principais barreiras sistêmicas para o desenvolvimento sustentável, como a desigualdade, padrões de
consumo insustentáveis, falta de capacidade institucional e degradação ambiental (EDUCAÇÃO PARA OS OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
2017, p. 6)

Faz-se necessário uma ação integradora colaborativa para que os objetivos sejam
alcançados, todos precisam atuar no processo: governo; setor privado; sociedade civil e
cada cidadão em todo o mundo, no sentido
de promover prosperidade, e simultaneamente proteger o planeta, desse modo alcançar o
desenvolvimento sustentável, por fim efetivar
a sustentabilidade. Ao analisar os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável .
É possível correlacionarmos com as
dimensões ora postas por Sachs em 2002.
Para as instituições da contemporaneidade é
um grande desafio reconhecer os objetivos
do desenvolvimento sustentável como uma
necessidade essencial para seguirmos um
caminho resiliente, pois eles transcendem o
desenvolvimento econômico.
O ODS impõe uma mudança cultural
sem precedentes na busca de um plano civilizatório que abarque instrumentos apropriados de educação, por meio da cooperação
e da parceria para o desenvolvimento do micro para o macro, ou seja, a transformação
da humanidade inicia na transformação do
indivíduo, elencando o ambiente, o interesse
social, as especificidades de cada povo, à
política e à democracia.
Todavia, esse propósito exige solidariedade e consenso entre os membros da sociedade que extrapolam aos interesses individuais, entretanto para iniciarmos os caminhos
necessitamos criar uma relação dialógica e
interativa com intuito de atender as necessidades do bem comum, sendo esta uma ação
primordial.
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Em sintonia com o contexto, a UNESCO
aponta a educação para o desenvolvimento
sustentável como um instrumento basilar para
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
A abordagem já bem estabelecida da
educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) capacita os educandos a tomar decisões informadas e adotar ações
responsáveis para assegurar a integridade ambiental, a viabilidade econômica e
uma sociedade justa para as gerações
presentes e futuras (EDUCAÇÃO PARA
OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, 2017, p.7).

Para se trilhar os caminhos e atingir as
metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável é inevitável que haja uma mudança
no cerne do modo de pensar e agir, e assim
criar um planeta mais sustentável no qual
cada um engaje-se com as questões relacionadas à sustentabilidade, as pessoas devem
se tornar um impulsionador das mudanças
primordiais e, por conseguinte o nosso intento
de atingir o propósito de uma vida sustentável
se tornará real.
Para que haja a mudança há de se considerar os pressupostos da educação para o
desenvolvimento sustentável como aponta a
UNESCO,
A EDS visa desenvolver competências
que capacitem as pessoas a refletir sobre
as próprias ações, tendo em conta seus
impactos sociais, culturais, econômicos
e ambientais atuais e futuros, a partir de
uma perspectiva local e global. Indivíduos também devem ser empoderados para
agir em situações complexas de forma
sustentável, o que pode levá-los a adotar
novas direções; assim como participar em
processos sociopolíticos, movimentando
suas sociedades rumo ao desenvolvimento sustentável (EDUCAÇÃO PARA OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2017, p.7).

Nota- se que tratam de uma educação
holística e transformadora que aborda a integralidade do ser, as aprendizagens, seus ambientes não se limitando apenas ao currículo,
as situações em desarmonia com o equilíbrio
do ecossistema, mas considerando o educando como parte do processo. Isto exige novo
olhar acerca da aprendizagem, deve ser focada na ação, participação e colaboração,
solução de problemas, na inter e transdisciplinaridade.

O SENSO COMUM
Tenho percebido em minhas andanças
que há um senso comum ao se referir ao
meio ambiente, as pessoas associarem às
questões climáticas, mata atlântica, floresta
amazônica, biodiversidade, etc.Aparenta que
se trata de algo que está bem distante de
nossa realidade, nessa perspectiva é preciso que se compreenda que o meio ambiente
é onde se está inserido, e quais são seus
comportamentos neste cenário. É recorrente
recolher o “lixo” de sua casa e deixá-lo para
coleta costumeira, parece que ali se resolve
sua questão com a sua produção, será?
Entretanto, é necessário refletir qual
o destino do lixo? O que é lixo ou resíduo?
Como posso reduzir minha produção? Esses
questionamentos nos levam a pensar que nós
somos parte do problema do meio, que a maneira como me interajo, diz muito a respeito
de como vejo o ambiente que estou inserido
e compromisso que tenho como cidadão do
mundo.
É pertinente neste cenário, metamorfosear nosso conceito de meio ambiente, verificando as definições na literatura, pois ele
envolve questões que muitas vezes em nosso
cotidiano passa despercebido. Veja a seguir
algumas,
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O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e
sociais capazes de causar efeitos diretos
ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades
humanas (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES
UNIDAS EM ESTOCOLMO, 1972).

Em outras palavras, uma educação que
produz a valorização do indivíduo ao instante
que promove mudança de valores e contribui
para a formação de redes. E sob este aspecto
reduz o agravamento da crise ambiental, ou
será uma crise civilizatória?

A Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA) brasileira, estabelecida pela Lei 6938
de 1981, define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

Cabe ressaltar que é muito abordado
que vivemos uma crise ambiental que consiste na extração dos recursos naturais do meio
e na produção de dejetos, como pontuado
nesse pensamento de Foladori (1999, p.31):
“Quando a extração de recursos ou geração
de dejetos é maior que a capacidade do
ecossistema de reproduzi-los ou reciclá-los,
estamos frente à depredação e/ ou poluição,
as duas manifestações de uma crise ambiental” (FOLADORI, 1999, p.31).

Impõe-se neste contexto que o meio ambiente é o que estamos inseridos e que envolve questões ecológicas e sociais em diferentes
espaços e tempos, bem como a correlação
com a cultura como afirma Silva (1995, p. 2),
O conceito de meio ambiente há de ser,
pois, globalizante, abrangente de toda a
natureza original e artificial, bem como
os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a
flora, as belezas naturais, o patrimônio
histórico, artístico, turístico, paisagístico e
arqueológico. O meio ambiente é, assim,
a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem
o desenvolvimento equilibrado da vida
em todas as suas formas. A integração
busca assumir uma concepção unitária
do ambiente compreensiva dos recursos
naturais e culturais (SILVA, 1995, p. 2).

Impõe-se aqui nestas referências um
conceito bem dilatado do meio ambiente, em
verdade é possível notar uma visão holística
dos problemas da humanidade na realidade
social e não focar apenas nos recursos naturais.
Apropriar de uma educação ambiental
que se promove ou constrói uma sociedade democrática, com sujeitos pensantes por
meio de uma educação holística, ou seja,
protagonista e responsável, apto a lutar por
uma sociedade que respeita a singularidade
e, contudo, a diversidade social.

Tal abordagem foi adotada pelo movimento ambientalista nas décadas de 19601970, para configurar e denunciar a apropriação e degradação dos recursos naturais.
Diante deste contexto, refletir sobre o que ou
quem causou essa extração sem medir consequências, se foi alguma manifestação de
efeito natural, ou uma resposta do ecossistema?
Fica óbvio que não, trata-se da ação de
ser racional intitulado homem, que motivado
por um regime de acúmulo de um capital e
bens, de poder, pratica tais ações, gerando
inúmeros problemas socioambientais, portanto, pode se dizer que o conceito que cabe
aqui é de uma crise civilizatória.
Com a explosão demográfica e o estilo de vida da humanidade fundamentada
no capitalismo, nos meios de produção e no
consumo, nos idos dos anos 1990 passa a
se difundir o conceito de crise civilizatória ao
invés de crise ambiental, mesmo por que o
eco nada provocou, mas sim a ação de quem
interage com ele, notadamente de maneira
desarmônica.
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Verifica-se, que a suplantação das situações problemas socioambientais desencadeadas pela tal “crise ambiental” exigirá mudanças nas entranhas da concepção da maneira
como nos relacionamos com o mundo, com a
natureza, com o ter, e de bem-estar, revendo
nossos valores individuais e sociais.
Para além de uma crise ambiental ou
econômica, observamos uma crise civilizatória, que nos remete a uma sociedade com padrões de consumo compulsivo e um modo de
vida desequilibrado sem precedentes, requer
um novo rumo urgente, tendo três aspectos
fundamentais como cita o autor:
a) os limites do crescimento e a construção de novo paradigma de produção
sustentável; b) o fracionamento do conhecimento e a emergência de teoria de
sistemas e o pensamento da complexidade; c) o questionamento à concentração
do poder do Estado e do mercado, e as
reivindicações da cidadania por democracia, equidade, justiça e autonomia (LEFF,
2008, p. 97).

EDUCAÇÃO PARA UMA VIDA
SUSTENTÁVEL
O processo histórico nos levou à complexidade das relações humanas da contemporaneidade, que nos obriga a repensar
nossas posturas e ações acerca da nossa
convivência com o meio em que estamos inseridos.
O que vemos é que mesmo com a
incansável busca do equilíbrio entre o avassalador sistema econômico, político e a sustentabilidade têm sido muito difícil chegar a
um consenso, as correntes pesadas são bem
ambíguas, gerando uma desgovernança da
sustentabilidade.

Para tal, é preciso mudar o sentido da
materialidade, em que a vida não se resume
apenas ao que os cincos sentidos podem observar, existe um vasto mundo que têm leis
próprias, as quais nos são imperceptíveis, ou
seja, há uma lei do fluxo de energia, que sustenta a essência da diversidade da vida, portanto cada um deve ser um agente de mudanças por meios de ações rotineiras, adotando
práticas e atitudes sustentáveis.
O pensar deve ir pelos caminhos centrados na valorização da relação harmônica
e integrada com a natureza, superando os
valores sociais vigentes, que são padrões
dominantes que caracterizam nossos tempos. Buscar harmonizar a humanidade com
o desenvolvimento e o Planeta entendendo-o
como um organismo vivo e compreendendo
os saberes, os valores, e as ações de maneira a desenvolver uma educação para a vida
sustentável da humanidade e da Terra.
Por este prisma, exige a reorientação
curricular em vista de práticas pedagógicas
que eduquem para a sustentabilidade e promovam a cidadania ambiental, à medida que
os educandos aprendem a cuidar de si próprios e dos outros, para então cuidarem de
um ambiente comum e do Planeta. Educar
para a vida sustentável condiz com um conjunto de princípios, valores, atitudes que se
trata de perceber e compreender o planeta
como um sistema em evolução, que tem sua
autonomia de reger com naturalidade e sincronismo sua existência.
Porém, a humanidade vive alheia a
esse mecanismo existencial planetário. Cada
ser tem sua razão de existir e tem um papel importante no processo cíclico da Terra.
A humanidade precisa ter uma tomada de
consciência da interligação dos elementos
Planetários e entender que romper com o ciclo desencadeará respostas defensivas e de
manutenção da diversidade de vida.
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Comportamos de maneira alienada e
materialista, sem clareza que somos a extensão do Planeta, que cada átomo que se encontra nessa galáxia, está presente em tudo
que há, inclusive em nós. Se não rompermos
com os padrões atuais do nosso estilo de
vida, seremos extintos e o planeta reiniciará
um novo ciclo com o sem a humanidade.
Quando fica claro, que ação gera reação/consequência e que toda causa torna-se
um efeito, lei universal presente neste universo transfigura-se essencial nesse momento.
Você já se perguntou qual será a reação Planetária diante de nossas atitudes atuais, sem
pensar no agora e no futuro?
Em tempo é importante salientar a reflexão antes de agir, pois, existem forças e
reações do sistema Planetário que muitos
desconhecem leis naturais que nos remetem
a considerar que somos consequências de
nossas escolhas do passado, por exemplo, a
cidade de São Paulo vive todo verão com os
problemas relacionados a enchentes, em virtude de que em tempos remotos a humanidade da época optou por construir nas várzeas
dos rios e dar inviabilidade a muitos outros.
Sabia que podemos estar passando por
cima de um rio sem sequer imaginar, nesta conjuntura, as águas não conseguem fluir
em seu curso natural, logo nos resta conviver
com os efeitos desta causa primária.
Para isto, na preservação do nosso
Planeta, precisamos desenvolver propostas
pedagógicas voltadas ao princípio natureza/
homem como indissociáveis, atentos para defender o ecossistema. Com esse argumento,
Capra sugere:

[...] um sistema de educação para a vida
sustentável, baseado na alfabetização
ecológica, dirigido às escolas de primeiro e segundo grau. Esse sistema envolve
uma pedagogia cujo centro mesmo é a
compreensão do que é a vida; uma experiência de aprendizado no mundo real
(plantar uma horta, explorar um divisor de
águas, restaurar um mangue), que supera
a nossa separação em relação à natureza
e cria de novo em nós uma noção de qual
é o lugar ao qual pertencemos; e um currículo no qual as crianças aprendem os fatos fundamentais da vida que os resíduos
de uma espécie são alimentos de outra;
que a matéria que circula continuamente
pela teia da vida; que a energia move os
ciclos ecológicos vem do sol; que a diversidade é a garantia da sobrevivência; que
a vida, desde os seus primórdios há mais
de três bilhões de anos, não tomou conta
do planeta pela violência, mas pela organização em redes (CAPRA, 2005, p.240).

À medida que ficar eminente que estamos interligados em uma perspectiva de ação
holística, que promove uma olhar crítico sobre
a ética de valores e princípios, na sensibilização de cidadania e justiça dando ênfase
ao capital natural que caminha desastrosamente para fim, tendo como co-responsável
o homem. Faz - se necessário um novo modo
de pensar em busca de saberes que sejam
frutíferos e entendam a complexidade da relação das espécies e seu ecossistema. Como
reforça a citação a seguir:
A sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é fruto de um processo de
educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com
o universo, com a Terra, com a natureza,
com a sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de equilíbrio
ecológico, de respeito e amor a Terra e
à comunidade de vida, de solidariedade
para com as gerações futuras e da construção de uma democracia socioecológica (BOFF, 2013, p.149)
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Vivemos uma crise sem precedentes,
as tendências de degradação estão sendo
cada vez mais presentes em nossa sociedade. Uma realidade presente em todos os
segmentos: cultura, nos valores, nos pensamentos, nas atitudes que regem o modelo
político, econômico e social em que estamos
inseridos.
Caracteriza-se uma premência mais
que ecológica, é uma crise de estilo de vida
que sustenta o regime da modernidade, explorando a natureza e multiplicando a lógica
de consumo. Achar novos rumos é uma exigência da atualidade, repensar a cultura, os
valores, as crenças e os saberes em que se
baseiam as ações cotidianas, nesse sentido
a educação tem papel essencial.
Sobre a complexidade ambiental (MORIN, 2007) abre um estimulante espaço para
compreender a formação de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação
da natureza, para um processo educativo
articulado e comprometido com a sustentabilidade e a participação, apoiado no diálogo de áreas do conhecimento. Mas também
questiona valores e premissas que norteiam
as práticas sociais prevalecentes, o que implica uma mudança na forma de pensar, uma
transformação do conhecimento e das práticas educativas.

Tais valores e conceitos devem ser abordados em todas as dimensões da existência,
família, escola, trabalho e sociedade e desde
os primórdios da infância. Sabendo que boa
parte de nossas vidas passamos pela instituição escola, a formação dos professores deve
ter no currículo um eixo voltado para educação ambiental. Na formação atual pouco se
percebe esses caminhos, o ensino sistêmico
tem uma abordagem conteudista, que muitas
vezes não faz sentido para a vida cotidiana
das pessoas.
Cabe aqui refletir sobre como fazer isso
virar realidade se as instituições de formação
de docentes não se intercruzam nas diretrizes
da sustentabilidade, pois a temática quase não
é abordada, passa longe. Sem conhecimento
e autoconhecimento, estamos na contramão
da sustentabilidade. Temos que educar para
vivermos globalmente adotando hábitos e atitudes sustentáveis na rotina, criando um vínculo amoroso e de respeito com o planeta,
com o cosmo, afinal somos um.

Para tanto, conhecimento, autoconhecimento e princípios fraternos devem estar
presentes no cerne de cada indivíduo. A humanidade necessita perceber a relação de
interconexão com o sistema planetário e a
partir deste olhar fazer as pazes com o mundo e viver de maneira interligada e harmônica
com sistema do eco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em caixinhas ou em uma matriz no qual nos é ditado como devemos comer,
vestir, comprar, se comportar, etc. Consumir tornou-se uma obsessão. Quais caminhos devemos seguir para mudar os rumos da humanidade? Por este ângulo, portanto a mesma tem
que ampliar a consciência, transcender saindo da zona dos delírios psíquicos de uma vida
feliz e pensar sobre a vida em uma visão holística, na qual tudo está interligado, é cíclico e
que devemos assegurar a sustentabilidade em diversas formas de vida, inclusive a planetária.
Para finalizar, é preciso aceitar que a Terra não está a serviço da humanidade, seu
sistema de autorregulação, não está sadio, por conta da ação depredadora da humanidade.
Portanto, tendo atitudes e ações que estabeleçam um processo regenerativo em prol desse
mecanismo da Terra Viva e renovando o amor e a empatia pela natureza, podemos mudar o
cenário. Ainda em tempo, cabe enfatizar o senso de coletividade e co-responsabilidade que
deve sobrepor a consciência individualizada, egocêntrica e de desejos pessoais para considerar os anseios do bem comum.
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PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA: O USO DE METODOLOGIAS
LÚDICAS NA AVALIAÇÃO DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM ESCOLAR

RESUMO: Esta investigação aborda os métodos avaliativos na clínica psicopedagógica com a
finalidade de expor a função do especialista frente às dificuldades de aprendizagem de seus
pacientes. Para tanto, esta pesquisa percorreu o seguinte caminho analítico: Breve Contextualização
da Psicopedagogia; A Psicopedagogia Clínica; Objetivos e Técnicas na Avaliação Psicopedagógica
e Métodos Lúdicos de Avaliação. Deste modo, explanou-se todo o processo metodológico avaliativo
já registrado e embasado bibliograficamente, em que, concluiu-se que há a possibilidade de
desencadear o verdadeiro potencial de aprendizagem do indivíduo, ou seja, seu desejo/anseio
de saber e de descobrir que é um sujeito capaz, tal por meio de práticas avaliativas lúdicas. É
importante destacar que o aporte teórico deste artigo está pautado em obras de autores distintos
na área psicopedagógica, tais como: WEISS (2012); VISCA (2015); PAÍN (1985); dentre tantos
outros.

Palavras-chave: Psicopedagogia Clínica; Métodos Lúdicos; Avaliação.
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INTRODUÇÃO

E

lucidar-se-á neste artigo sobre a realização da análise e resumo bibliográfico pertinente
ao tema visando aproximar o leitor das práticas clínicas psicopedagógicas, com vista
a apresentar o papel do especialista frente às dificuldades de aprendizagem de seus

pacientes.

A proposta deste artigo partiu da necessidade da autora em resumir os aportes teóricos
apresentados pelo curso de Pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional objetivando
a melhor assimilação dos conhecimentos adquiridos para que sua futura prática especialista seja
de total qualidade. Com isso, houve o interesse em explicar a relação existente entre os métodos
lúdicos clínicos no processo de avaliação psicopedagógica.
É notório destacar que atualmente as práticas pedagógicas estão pautadas em uma perspectiva tradicional de ensino, logo não abrindo margem à criatividade ou participação dos discentes
no processo de construção do raciocínio lógico e abstrato. Portanto o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos: físico, psicológico, social e afetivo ficam prejudicados, sendo este um
dos grandes motivos das clínicas psicopedagógicas estarem amplamente divulgadas e procuradas.
Logo, resta saber se o lúdico na prática terapeuta pode auxiliar ou não os pacientes, já que
estes, na maioria dos casos, perderam o acesso à ludicidade como forma de ingresso ao conhecimento ao adentrarem no Ensino Fundamental.
Deste modo, será discorrido sobre: quais são as contribuições que o uso do lúdico no atendimento psicopedagógico trazem para que o paciente volte a sentir prazer em aprender e ao mesmo
tempo descobrir que é um sujeito capaz?
A fim de solucionar a problemática acima levantada, será percorrido o seguinte caminho analítico: Breve Contextualização da Profissão Psicopedagogia; A Psicopedagogia Clínica; Objetivos e
Técnicas na Avaliação Psicopedagógica e Métodos Lúdicos de Avaliação.
Portanto, faz-se necessário a pesquisa nesta temática para que curiosos no assunto; interessados em obter tratamento especializado e/ou futuros psicopedagogos tenham breve conhecimento
da importância do lúdico para obter resultados qualificados na avaliação dos distúrbios de aprendizagem que afetam crianças em todo o sistema educacional brasileiro, seja em instituições públicas
ou privadas.
Para atender aos objetivos do presente trabalho, o procedimento metodológico utilizado será
de pesquisa de cunho bibliográfico. Na perspectiva de (MARCONI e LAKATOS, 2010), este tipo de
investigação “[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, teses [...]” (p. 166).
Sendo assim, a partir da análise teórica dos autores: Alice Bastos (2015); Nádia Bossa (2011);
Maria Lúcia Lemme Weiss (2012); Jorge Visca (2015); Simaia Sampaio (2014); Sara Paín (1985);
Lilian Milnitsky Stein (2015); Rosanita Moschini e Iara Caierão (2015); Tereza Borghi e Telma Pantano
(2010) será tratado neste artigo se é possível ou não, através da prática lúdica, ocorrer à avaliação
das dificuldades de aprendizagem escolar que venham a ser apresentadas por futuros pacientes.
Espera-se que o leitor possa se instruir e deliciar com tais conhecimentos teóricos aqui apresentados e resumidos de forma didática e assertiva, para que ocorra uma autorreflexão do que
realmente faz um Psicopedagogo Clínico.
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BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA
PSICOPEDAGOGIA
Segundo Bastos (2015) o princípio
da psicopedagogia no Brasil buscava uma
nova abordagem pedagógica a fim de sanar os problemas de aprendizagem escolar
“buscando como reeditar" (p. 19) esta abordagem. Sendo assim, o foco era apenas no
pedagógico sem nenhuma correlação deste
com as questões psicológicas, não havendo
qualquer verificação de possíveis causas geradoras das dificuldades educacionais. Logo,
o especialista se comparava a um professor
de apoio/reforço.
De acordo com a autora, gradualmente
tal óptica foi sendo alterada e atualmente a
psicopedagogia articula em sua prática tanto
conceitos pedagógicos quanto psicológicos
a fim de formar sua própria teoria. Com isso,
o psicopedagogo inicia uma investigação da
particularidade que cada indivíduo atribui ao
interagir com a aprendizagem. Portanto, o psicopedagogo “é aquele profissional [grifo da
autora] que busca intensamente despertar o
desejo de saber do sujeito e, como um espelho, poder realçar suas potencialidades escondidas até então não reveladas” (BASTOS,
2015, p. 21).
Conforme a autora Bossa (2011) a psicopedagogia nasceu da necessidade de uma
melhor compreensão do processo de aprendizagem (dos problemas de aprendizagem).
Para a autora a psicopedagogia não é uma
aplicação da psicologia na pedagogia “mas
sim na constituição de uma nova área que,
recorrendo aos conhecimentos destas duas,
pensar o seu objetivo de estudo a partir de
um corpo teórico próprio, ou melhor, que busca se formar” (BOSSA, 2011, p. 26). Outras
áreas também contribuem para a psicopedagogia, tais como: Psicanálise; Linguística;
Fonoaudiologia; Sociologia; Antropologia e
Medicina.

Para Kiguel (1991 apud Bossa 2011)
a psicopedagogia está estruturada em torno
do processo de aprendizagem humana, suas
patologias e vida social e suas influências tais
como na escola, família e sociedade que interferem no desenvolvimento do sujeito.
Já Neves (1991 apud Bossa 2011) afirma que a psicopedagogia estuda o ato de
aprender e ensinar. Golbert (1985 apud Bossa 2011) aborda que esta é entendida como
preventiva e terapêutica e que não deve se
restringir a escola, mas ir além, na família e
na comunidade e, que faz o tratamento das
dificuldades de aprendizagem.
Logo, de acordo com Bossa (2011) a
psicopedagogia tem por objetivo investigar
a origem da dificuldade de aprendizagem,
considerando todas as variáveis, sejam estas
biológicas, sociais ou ambas. Em que no processo de aprendizagem humana não há um
caminho único, pois os seres humanos são
diferentes uns dos outros.
Para tanto os psicopedagogos recorrem
para teóricos que são usados como base de
estudos das duas áreas, na pedagogia Henri
Wallon; Jean Piaget (teoria da inteligência-biológica) e Lev Vygotsky (processo de desenvolvimento no quesito histórico social) e na
psicologia, Sigmund Freud (técnica de psicanálise), dentre outros.
Para tanto, Bossa (2011) afirma que;
A Psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana, que adveio de uma demanda - o problema de aprendizagem,
colocado em um território pouco explorado, situado além dos limites da Psicologia
e da própria Pedagogia - e evoluiu devido
à existência de recursos, ainda que embrionários, para atender a essa demanda,
constituindo-se assim em prática (BOSSA, 2011, p. 33).
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Antigamente a psicopedagogia estuda
a não aprendizagem, mas focada no sujeito,
não observando que o sujeito está em uma
determinada sociedade, em determinadas
relações, etc. E buscava-se uma regularidade no aprender, tentando encaixar o sujeito
numa perspectiva de normalidade, ou seja,
de como a maioria aprende, não atentando
que as pessoas têm formas específicas de
aprendizagem. “Esse ponto de vista buscava
estabelecer semelhanças entre os grandes
grupos de sujeitos, as regularidades, o esperado para determinada idade, visando reduzir as diferenças e acentuar a uniformidade”
(BOSSA, 2011, p. 34).
Entretanto, a autora aponta que a concepção de aprendizagem muda no mesmo
momento que se muda historicamente a concepção de sujeito. Sendo assim, a psicopedagogia atualmente trabalha com o equipamento biológico com influências afetivas e
intelectuais bem como também as socioculturais em que tudo isso interfere no processo
de aprendizagem.
Em resumo, a área psicopedagógica
abrange: detectar perturbações no processo
de ensino aprendizagem; orientação metodológica de acordo com cada indivíduo; realizar
processos de orientação educacional, vocacional e ocupacional (individual ou em grupo);
orientar estudos; apropriação dos conteúdos
escolares; desenvolvimento do raciocínio;
transtornos de aprendizagem e desenvolvimento infantil, podendo trabalhar também em
empresas com adultos.

A PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
Na clínica ocorre um trabalho complexo,
porém essencial, conhecer no outro aquilo
que o impede de aprender. Sendo assim, ao
“psicopedagogo, cabe saber como se constitui o sujeito, como este se transforma em suas
diversas etapas de vida, quais os recursos de
conhecimento de que ele dispõe e a forma
pela qual produz conhecimento e aprende.”
(BOSSA, 2011, p. 36). Para tanto, o psicopedagogo precisa conhecer as teorias sobre
aprendizagem além das influências afetivas e
influências do inconsciente,
É preciso, também, que o psicopedagogo
saiba o que é ensinar e o que é aprender;
como interferem os sistemas e os métodos educativos; os problemas estruturais
que intervêm no surgimento dos transtornos de aprendizagem e no processo escolar. Faz-se, desta maneira, imperioso que
enquanto psicopedagogos, aprendamos
sobre como os outros sujeitos aprendem
e, também, sobre como nós aprendemos
(BOSSA, 2011, p. 36).

O trabalho clínico visa à interação entre
psicopedagogo e sujeito, ou melhor, entre investigador e objeto-sujeito e esta interação se
torna alvo do estudo da psicopedagogia, logo
se deve descobrir como o sujeito aprende tendo
a premissa de que todos nós aprendemos. Todavia, esta relação deve ser amistosa de forma
que o sujeito se sinta confortável e confiante.
Bossa (2011) assegura que a maneira
de se agir na clínica psicopedagógica difere
entre os profissionais, a depender, por exemplo, do caráter teórico tomado, com suas inconstantes, suas nuances que distinguem o
sujeito, seu histórico, etc.
Porém, independentemente da investida
particular de cada psicopedagogo, existem
certos princípios éticos que devem se fazer
presentes na atuação do especialista. Com
o objetivo de assegurar esses princípios, a
Associação Brasileira de Psicopedagogia –
ABPP, em assembleia realizada no III Congresso de Psicopedagogia, aprovou o código
de ética do especialista psicopedagogo.
30 - setembro/2021 - Educar FCE

277

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

Logo, o psicopedagogo clínico age em
uma definição mais ampla, averiguando e gerando as probabilidades de transformações
sobre os procedimentos cognitivos, emocionais e pedagógicos que possam estar dificultando a aprendizagem de seus pacientes,
individualmente.

OBJETIVOS E TÉCNICAS NA
AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
É necessário ressaltar que para haver
uma avaliação de qualidade é imprescindível
“a visão multiprofissional (psicopedagogo,
psicólogo, fonoaudiólogo e neurologista), fundamental para a pesquisa, investigação e tratamento das dificuldades de aprendizagem.”
(BASTOS, 2015, p. 20). Portanto, a investigação, ou seja, o processo avaliativo deve detectar as procedências dos problemas, e não
apenas focar-se nos sintomas, pois que, se tal
premissa não ocorrer, além de o indivíduo não
receber alta da terapia, o mesmo nunca será
autônomo na construção de seu aprendizado, bem como, sua autoestima tenderá a ser
baixa devido crer não ser capaz de resolver
suas dificuldades acadêmicas.
De acordo com Bastos (2015) às dificuldades de aprendizagem apresentadas
pelos pacientes necessitam ser investigadas
através de diferentes contextos, tais como:
sociocultural; familiar; educacional; afetivo;
pedagógico, cognitivo e motor. Logo, deve
ocorrer uma precisa investigação das procedências dos problemas. Sendo assim, para a
autora, a avaliação é uma investigação [...] do
que não vai bem com o paciente, e precisa direcionar-se para a singularidade de cada sujeito, para seu próprio modo de se posicionar
diante do aprendizado e dos outros” (p. 24).
Portanto, o foco em questão é que o especialista consiga clarear algumas questões,
tais como: Quais recursos o paciente conta
para aprender? Qual o entendimento que paciente e família têm a respeito do que seja
aprender? Como o sujeito aprende? O que está
o impedindo de aprender? Qual é o potencial
de aprendizagem do paciente? Dentre outras.

Deste modo o processo de avaliação
segue as seguintes etapas:
Entrevista com os pais: segundo Weiss
(2012) esta etapa tem por objetivo estabelecer relação com os pais do paciente, a fim de
saber, segundo eles, as causas que trouxeram a família na clínica psicopedagógica. Ou
seja, foca-se em investigar/escutar a queixa
(motivo da consulta), que, de acordo com a
autora, “aponta para a dificuldade de produção escolar” (p. 51). Com isso;
A primeira entrevista com os pais é realizada no início do processo diagnóstico e
é marcada prioritariamente pela escuta da
queixa, tanto da queixa manifesta (aquela
que está explícita) como da latente (aquela que está encoberta nas entrelinhas).
Neste primeiro encontro temos como objetivo delimitar melhor a queixa, escutar
os pais, buscar entender o sentido que
tem para eles a relação com o filho, suas
respectivas dificuldades de aprendizagem, além de levantar hipóteses sobre
a possível flexibilidade de cada um para
lidar com elas (BASTOS, 2015, p. 24).

Deste modo a entrevista com os pais
levanta informações que permitam a análise
inicial a respeito do paciente.
Anamnese: nesta etapa da avaliação
ocorre uma análise subjetiva da conjuntura
familiar, deste modo objetiva averiguar junto
aos pais sobre o desenvolvimento global da
criança, tanto em seus aspectos orgânicos
quanto afetivos/emocionais. Segundo Weiss
(2012), é necessário que se inquira, através
de um questionário, a fim de obter dados expressivos a respeito da história de vida do
paciente, ressalta-se que tal história se inicia
no momento da concepção do indivíduo, relata a autora.
Portanto é necessário que as indagações feitas aos pais e/ou responsáveis venham a contemplar as seguintes áreas:
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Evolução geral: como se processou o desenvolvimento, os controles, a aquisição
de hábitos, a interiorização de normas, a
aquisição da fala, a alimentação, o sono,
a sexualidade, etc. [...] História clínica: [...]
doenças diversas e suas consequências;
tratamentos realizados (fonaudiológico,
psicológico); [...] os diferentes laudos [...]
doenças e deficiências ligadas à atividade
nervosa superior [...]. É preciso que se
tenha acesso ao parecer do neurologista
[...] História da família nuclear: Fatos marcantes dos pais e irmãos antes, durante e
depois da entrada do paciente na família
[...]. É importante contextualizar essa história dentro de uma perspectiva socioeconômica e cultural [...] História escolar: [...]
ver como se deu a entrada e os aspectos
positivos e negativos de sua passagem
pelas instituições [...] a razão da escolha
de determinada escola e as características desta [...] vão ter uma relação com
a representação que a família tem de escola [...] Outro aspecto a considerar é o
da entrada precoce ou tardia na escola,
e a troca constante de escolas sem causa evidente [...] Também interessa avaliar
como se processa a alfabetização, qual a
metodologia, a exigência da escola, a exigência dos pais nesse momento, qual foi
a reação do paciente [...] (WEISS, 2012,
p. 70 - 73).

Hora do Jogo Psicopedagógico ou
E.O.C.A; Provas Operatórias (Piagetianas);
Técnicas Projetivas: Par Educativo; Família
Educativa; Jogo de Regra. Serão elucidados
na próxima sessão devido estarem estritamente vinculados à prática avaliativa lúdica.
Avaliação Psicomotora: de acordo com
Borghi e Pantano (2010) este teste objetiva
“facilitar o entendimento dos padrões motores
em funcionamento levando em consideração
as três unidades funcionais do cérebro [...] A
observação deve levar em conta a idade cognitiva em relação à idade motora [...]” (p. 14).
Sendo assim, o mesmo pode ser aplicado a
pacientes dos quatro aos doze anos de idade.

Segundo as autoras os estímulos psicomotores são primordiais até os seis anos
de idade para haver uma boa qualidade na
preparação para a leitura e a escrita e para
os demais conhecimentos escolares em que,
os princípios básicos da psicomotricidade
são buscar o equilíbrio: motor (aspectos orgânicos; movimento/gesto), cognitivo e emocional, pois estes três juntos fazem com que
ocorra um equilíbrio neural e, consequentemente, há plena condição para ocorrer o
aprendizado.
Deste modo, o psicopedagogo deve
averiguar os seguintes quesitos: Esquema
corporal (como o corpo é); Imagem corporal
(como eu me vejo); Equilibração e Coordenação; Tonicidade; Lateralidade; e Praxia.
Entrevista com o professor do paciente: a finalidade desta entrevista é ouvir o que
a escola (no caso o professor) tem a expor
a respeito do discente. É necessário ao psicopedagogo ter ciência das dificuldades de
aprendizagem apresentadas pelo paciente,
bem como avanços, retrocessos e estagnações. Além de estratégias pedagógicas já
adotadas pelo docente e instituição.
Avaliação do material escolar: objetiva analisar a coordenação dos cadernos e
livros/apostilas escolares; a organização da
mochila; os recados do professor e da escola
relatados na agenda (quando há a existência
desta), bem como nos cadernos de lição de
classe e de casa.
O especialista deve averiguar também
como ocorre à cópia/registro das atividades
de sala feitas pelo aluno e as respostas que
o mesmo atribui a possíveis perguntas/problemas, bem como: se seu material possui
higiene e organização, se existem alterações
na escrita etc. a fim de saber se o mesmo
acompanha o ritmo de atividades da sala de
aula. Ou seja, deve-se observar se há ou não
o envolvimento do paciente com o ambiente
escolar.
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TDE: Teste de Desempenho Escolar: de
acordo com Stein (2015) com a aplicação
deste teste o especialista consegue investigar
os tipos de erros cometidos pela criança e os
padrões em que estes ocorrem, sendo assim
o “TDE é um instrumento psicométrico que
busca oferecer de forma objetiva uma avaliação das capacidades fundamentais para o
desempenho escolar” (STEIN, 2015, p. 1), em
que são analisadas as seguintes áreas do conhecimento: escrita, leitura e aritmética, a fim
de saber se o paciente está ou não no nível
de conhecimento escolar adequado à sua faixa etária e série/ano o qual frequenta. Sendo
importante salientar que o material, em cada
área mencionada, parte de um grau de complexidade dos exercícios em uma perspectiva
de simples e gradualmente passando para os
mais laboriosos, exigindo maior conhecimento teórico do avaliado.
Com isso o TDE propõe em seu material a Avaliação da Construção da Escrita e da
Leitura, através de ditado e leitura de palavras.
Já a Avaliação Matemática ocorre através do
teste de reconhecimento de números, bem
como da realização de cálculos como: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Há também a necessidade de empregar outros meios para reafirmar a análise dos
quesitos acima, em que, para a avaliação da
leitura utiliza-se de: livros de histórias infantis,
com texto, sem texto; com ou sem ilustração,
que será definido a partir das dificuldades
apresentadas pelo paciente. Bem como na
avaliação do raciocínio lógico são utilizados
problemas matemáticos a fim de averiguar se
o paciente apresenta dificuldades e se estas
estão ligadas a questões da área (de ordem
numérica/simbólica) e/ou se possuem relações com a interpretação do enunciado.
Por fim, é importante salientar, de acordo com Bossa (2011), que a avaliação psicopedagógica é um procedimento contínuo,
podendo então passar sempre por uma precisa revisão. A interferência do psicopedagogo
começa a partir de um modo investigativo.

É necessário, pois, atentar que esse caráter
investigador perpetue durante todo o trabalho,
a fim de que ocorra o acompanhamento da
evolução do paciente. Com isso, o psicopedagogo busca definir as particularidades que
acarretam nas alterações de aprendizagem
do sujeito.

MÉTODOS LÚDICOS DE AVALIAÇÃO
Bossa (2011) afirma que o psicopedagogo tem critérios avaliativos lúdicos a fim
de achar a falha na aprendizagem, logo o
olhar interpretativo caracteriza a prática psicopedagógica. Portanto, a fim de pautar esta
premissa da autora, elencar-se-á algumas estratégias de incluir o lúdico no processo de
avaliação:
Hora do Jogo Psicopedagógico: é indicado para crianças entre três e dez anos
de idade, necessita ser uma das primeiras
atividades aplicadas. Através desta se obtém
a visão de diversos aspectos que influenciam
o aprender do paciente, por exemplo, os sentidos que a criança confere ao aprender; a
constituição e disposição do mundo simbólico com o emprego de materiais cognitivos,
além de elucidar sua modalidade de aprendizagem.
De acordo com Paín (1985):
[...] a atividade lúdica possibilita uma
aprendizagem adequada na medida em
que é por meio dela que se constroem
os códigos simbólicos e signálicos e que
se processam os paradigmas do conhecimento conceitual, ao possibilitar-se, por
meio da fantasia, o tratamento de cada
objeto nas suas múltiplas circunstâncias
possíveis. [...] nos fornece informação
sobre os esquemas que organizam e integram o conhecimento em um nível representativo. Por isso, consideramos de
grande interesse para o diagnóstico do
problema de aprendizagem na infância a
observação do jogo do paciente, o qual
fazemos por meio de uma sessão que
denominamos “hora de jogo” (p. 51).
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Resumidamente, tal prática é composta
por uma caixa com vários objetos em que a
criança, em interação com esses objetos, tem
que inventar um jogo/brincadeira. Por meio
desta proposta é possível obter a visão de
vários aspectos que influenciam e condicionam o aprender, isso através da construção
e organização do brincar.
Primeiro a criança deve ver todos os
objetos da caixa e classificar a função destes
e como eles podem ser utilizados para uma
possível brincadeira, posteriormente deverá
inventar uma brincadeira e para que consiga
este intento irá separar/organizar os materiais
que lhe serão úteis, por último deve ocorrer a
brincadeira com começo, meio e fim.
Os três momentos observados no decorrer da Hora do Jogo são os mesmos que
configuram o movimento de aprendizagem,
pois que, de acordo com Paín (1985), para
que uma pessoa aprenda há a necessidade
da mesma entrar em contato com a informação que lhe é oferecida, separando, no
mínimo, os dados que lhe são conhecidos
daqueles que representam algo novo e ainda
desconhecido para ela. Deve organizar-se internamente para receber o conteúdo apresentado, para posteriormente apropriar-se desse
conhecimento e transformá-lo em algo seu.
E.O.C.A. - Entrevista Operativa Centrada
na Aprendizagem: indicado para pré-adolescentes a partir dos dez anos de idade, bem
como para adolescentes e adultos. Objetiva,
segundo Sampaio (2014), investigar os vínculos que a criança tem com os objetos e
conteúdos da aprendizagem escolar.
O paciente recebe a comenda de demonstrar o que sabe fazer, ou seja, quais conhecimentos já adquiridos no processo de
ensino aprendizagem que ele mais se identifica (que tem prazer em saber). Os materiais
disponibilizados são: folhas; lápis; apontador;
caneta esferográfica; borracha; régua, etc.

Provas Operatórias: há diversas provas deste segmento, entretanto iremos tratar
de exemplificar três destas: Conservação de
Massa; Conservação de Líquido e Inclusão de
Classes. Para Sampaio (2014) é necessário
analisar se o paciente se encontra:
Avaliação: Nível 1 – (não conservador).
Estabelece a igualdade inicial – não conserva em nenhuma das modificações
(até cinco/seis anos) e não responde
bem às contra argumentações. Pode ou
não responder corretamente ao retorno
empírico. Nível 2 – (transição). Estabelece a igualdade inicial. Responde corretamente à pergunta do retorno empírico
– ora conserva, ora não conserva. Nível
3: (conservador). Faz uso de um ou mais
argumentos (identidade, reversibilidade
e compensação) – conserva em todas
as modificações. (a partir de sete anos)
(SAMPAIO, 2014, p. 54).

Devendo então assinalar o nível em que
a criança se encontra: Pré-operatório intuitivo
global (nível 1); Pré-operatório intuitivo articulado (nível 2) ou Primeiro subestágio operatório concreto (nível 3). Contudo é importante
salientar que a criança deve inter-relacionar,
tendo a noção que uma ação vai e volta, ou
seja, possuindo pensamento reversível.
Técnicas projetivas: Estas buscam averiguar a afetividade e os vínculos que o indivíduo estabelece com o aprender. De acordo com Weiss (2012) às "tarefas propostas
permitem uma diversidade de respostas, e
há, portanto, o livre jogo da imaginação, da
fantasia e dos desejos” (p. 119). O objetivo é
analisar de que modo o indivíduo percebe, interpreta e estrutura o material a ele disponibilizado em que, tal modo, reflete mecanismos
de funcionamento da sua psique.
Logo, "os aspectos do processo simbólico aparecem nas produções gráficas, nos
relatos de histórias criadas, no uso do gesto e
do próprio corpo nas dramatizações” (WEISS,
2012, p. 119). É necessário salientar que estas técnicas podem ser aplicadas a partir dos
oito anos de idade, bem como para adolescentes e adultos.
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Dentre muitas propostas projetivas, será
aqui discorrido especificamente na denominada Técnica do Rabisco. Para que essa atividade seja concretizada é necessário que o
especialista disponibilize ao paciente: duas
folhas de papel sulfite, lápis grafite, canetas
hidrográficas, lápis de cor, tesoura e cola.
Comanda: realizar traços/rabiscos com
curvas e retas que se cruzem até preencher
todo o papel (não podendo tirar o lápis do papel), ‘descobrir’ nesses rabiscos possíveis figuras, contorná-las com a caneta hidrográfica
e recortá-las, posteriormente colá-las no outro
papel podendo colori-lo visando à construção
de uma imagem/quadro que poderá ser finalizado com o desenho de novas formas e figuras e/ou o colorido dos detalhes e do fundo,
a ideia é que este quadro venha a representar
uma história. Após se deve escrever um breve
texto (com começo, meio e fim) contando a
história, seguido de um título para a mesma
e de um diálogo interpretativo.
Para Visca (2015) em sua obra “Técnicas Projetivas Psicopedagógicas” os métodos
avaliativos em psicopedagogia têm como enfoque averiguar como a criança se expressa
através do desenho e saber seu processo de
aprendizagem, o autor apoia sua concepção
de que o paciente aprende no momento que
cria vínculos com as pessoas ao seu redor,
logo sua obra é dividida em três partes, respectivamente, vínculos: escolares, familiares
e consigo mesmo, em cada uma destas partes há três ou mais propostas de atividades
avaliativas. A fim de elucidar brevemente este
conceito, expor-se-á aqui uma atividade de
cada vínculo.
Vínculos escolares: Par educativo: O
objetivo é verificar como ocorre e como se
entende que ocorra a aprendizagem para
a pessoa em foco. Os materiais utilizados
são: folha sulfite, lápis preto e borracha. Já
a ordem para a realização da proposta é a
seguinte: pede-se ao paciente que desenhe
uma situação de aprendizagem em que sejam
representados dois indivíduos, sendo um que

ensina e outro que aprende. Após é necessário que a criança relate como se chamam
os personagens e qual a idade deles. Por fim
será questionado o título do desenho e o que
este está representando.
Visca (2015) aponta alguns aspectos a
serem analisados no Par educativo, tais como
o Tamanho total do desenho que:
[...] frequentemente se encontra vinculado
à importância colocada na aprendizagem:
os desenhos pequenos parecem indicar
um vínculo negativo, assim como os exageradamente grandes; enquanto os de dimensões razoáveis indicam uma relação
equilibrada onde o “negativo” e o “positivo” se integram adequadamente ( VISCA,
2015, p. 40).

Já o Tamanho dos personagens deve
ser observado de acordo com a perspectiva
de que:
[...] enquanto a representação pequena
seja do “ensinante” ou do “aprendiz”
implicam respectivamente uma desvalorização, a situação inversa sugere uma
supervalorização, que o docente pode ter
características persecutórias e em quem
aprende, uma negação de suas próprias
dificuldades e alterações na aprendizagem (VISCA, 2015, p. 40).

Visca (2015) assinala outras características cuja análise é imprescindível, tais são:
A posição dos personagens que podem
aparecer: “Frente a frente: vínculo de
aprendizagem bom; Lado a lado: vínculo de aprendizagem regular; Ambos de
costas: vínculo de aprendizagem mau; O
docente de costas para o aluno: o aluno
se sente rejeitado pelo docente; O aluno
de costas para o docente: o aluno rejeita
o docente (IDEM, p. 46).
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Há também outros aspectos interessantes de serem comentados, o autor ressalta
que características corporais representadas
e/ou omitidas designam a relação existente
do paciente com o processo de aprendizagem, por exemplo, quando só se desenha
cabeças, significa que ocorre uma supervalorização do intelecto que tem por perseguir/
atormentar a vida educacional da criança.
Já quando há o corpo do docente inacabado sugere uma ofensiva camuflada ao
docente. Por fim, se o paciente omite partes do corpo na sua representação pictórica,
por exemplo, não desenhar olhos, boca, nariz, mãos etc. significa não existir vínculo de
aprendizagem com quem ensina.

Materiais: folha sulfite; lápis preto e
borracha. Após a conclusão do desenho o
paciente deve indicar a idade de cada membro da família desenhado e respectivamente
o que cada está fazendo, com isso o especialista analisará se ocorre interação familiar
no quesito de transmissão de conhecimentos entre si, tal ocorre no momento em que
é questionado ao paciente se os membros
da família, em seus afazeres registrados pelo
desenho, ensinam algo para alguém e como
isso ocorre.
Visca (2015) aponta como deve ser
analisado o desenho, primeiramente quanto
à posição dos personagens representados,
em que estes podem estar:

Vínculos familiares: Família educativa:
Segundo o autor objetiva “descobrir a representação que o entrevistado faz do que os
membros do grupo familiar sabem e do modelo de aprendizagem que os mesmos possuem e transmitem [...] focalizar os vínculos
no aspecto educativo oferecido pela família”
(VISCA, 2015, p. 139).

Frente ao processo: o vínculo de aprendizagem não é positivo nem nulo, entretanto,
o “grupo familiar não significa uma referência
muito adequada” (p. 146), ou seja, em muitos
casos o paciente desenha alguma cena em
que todos os membros da família estão em
interação num mesmo ambiente, mas não há
transmissão de conhecimento.

A necessidade de realizar tal procedimento é a de que é na família que se constroem os vínculos fundamentais para a aprendizagem, em que estes vínculos irão influenciar
o modo como o indivíduo irá adquirir conhecimentos e destrezas, principalmente os sistematizados oferecidos pelas instituições escolares.

Em meio ao processo: neste quesito o
paciente “sente que o grupo familiar serve-lhe
de referência para se desenvolver e integrar
modelos de aprendizagem” (VISCA, 2015, p.
146). Tal pode ser constatado no exemplo de
um desenho em que há todos os membros do
grupo familiar, porém cada qual está em uma
atividade em cooperação com o outro, logo
havendo processo de ensino-aprendizagem.

Também irá influenciar a hierarquia de
certos conhecimentos em detrimento de outros. Isso ocorre porque os indivíduos, sem
perceberem, agregam em sua personalidade,
que está sempre em formação, aspectos da
personalidade de outros indivíduos que convivem no mesmo ambiente, como é o caso
da constituição familiar.
Nota-se a importância de destacar que
a ordem para a realização da atividade da família educativa é a seguinte: “desenhe a sua
família, cada um fazendo o que sabe fazer”
(VISCA, 2015, p. 139).

Fora do processo: de acordo com Visca
(2015) tal representação “carece de modelos
significativos de identificação [...]” (p. 147).
Em muitos casos os desenhos demonstram
total separação das atividades ocorridas pela
família, por exemplo, o paciente pode vir a dividir a folha em partes de forma a ‘organizar’
a representação, logo se percebe que há um
distanciamento entre os personagens, cada
qual, individualmente realizando uma função
que não agrega as pessoas da família.
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Vínculos consigo mesmo: Fazendo o
que mais gosto: objetiva o tipo de atividade
que o paciente mais se identifica, ou seja, que
mais gosta de fazer. Para Visca (2015) tem
por finalidade “investigar nos estratos inconscientes, pré-consciente e consciente, o tipo de
vínculo que o sujeito possui consigo mesmo
em termos de seus gostos, interesses, necessidades e limitações internas e externas na
aprendizagem” (p. 184).
Os materiais utilizados são: folha sulfite,
lápis preto e borracha. Já a proposta da atividade é a seguinte: o paciente deve se desenhar fazendo alguma atividade que mais gosta e após a conclusão do desenho o mesmo
deve relatar ao psicopedagogo que atividade
é está representada, além de informar o local
onde acontece a cena.
O autor relata que alguns aspectos devem ser observados durante a realização da
atividade, tais como: A indecisão na escolha
do tema que pode assinalar que o indivíduo
tem internalizado que seus desejos devem
ser reprimidos, ou que, por poder apresentar
demasiados interesses, expõe dificuldade em
identificar aquele que mais lhe agrada. Deste
modo, é uma proposta de autoconhecimento,
que em muitos casos, não é fácil articular.
Segundo Visca (2015) às características gráficas do desenho não possuem muita
relevância, mas sim o processo de construção do mesmo que é o mais importante, ou
seja, é a forma como o sujeito “escolhe o
tema, se são apagados ou não com mudança
de tema ou se há objetos apagados dentro do
mesmo” (p. 190).

Portanto, de acordo com o elucidado
por Visca (2015), fica nítido que sem vínculos
sociais (no caso: escola e família) e consigo
mesmo (autoestima de ver-se capaz de adquirir conhecimentos) é certeira à defasagem
no processo de ensino aprendizagem social,
cultural, etc. Sendo assim, é notório reafirmar
que a prática lúdica na avaliação psicopedagógica é um forte instrumento para que o
especialista consiga interagir com o paciente
através de uma linguagem mais acessível ao
seu subconsciente.
O jogo de Regra tem por finalidade
averiguar se o paciente evidencia uma participação ativa como jogador, ou seja, se é
uma pessoa que se põe frente a uma situação competitiva. Tem como propósito avaliar
a modalidade de aprendizagem do sujeito.
Através do ato de jogar o especialista
deve atentar para as seguintes reações do
paciente, ou seja, se o mesmo tem tolerância
à frustração; se sabe lidar com possíveis erros; se finaliza o jogo; se demonstra interesse
em aprender as regras; se cria estratégias
de jogo; se procura “roubar”, “trapacear” no
mesmo; se possui noção espacial; raciocínio
lógico e concentração.
É notório salientar que é possível, por
meio dos jogos de regras, tanto avaliar quanto
tratar as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo indivíduo (usando os mesmos
jogos em ambos os casos), ou seja, se usado no processo de avaliação o especialista
psicopedagogo deve averiguar se o sujeito
já possui capacidades cognitivas para jogar
com eficácia.
Já no tratamento o mesmo jogo pode
ser utilizado a fim de estimular a habilidade necessária para ocorrer o aprendizado escolar.
Pois que, como veremos a seguir, cada jogo
de regra objetiva a ativação de uma função
psíquica, que pode ser, por exemplo: concentração; desenvolvimento do raciocínio lógico
matemático; melhorar o processo de leitura e
escrita da língua padrão; assegurar técnicas
fonoaudiológicas; assertividade; segurança;
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autoestima; bem como a presença de jogos
adaptados a necessidades especiais orgânicas (cegueira; baixa ou nula audição [...]); etc.
Segue alguns jogos de regras possíveis
de serem trabalhados na avaliação clínica psicopedagógica:
• Jogo: Viagem ao mundo: Contempla as disciplinas: História, Geografia, Português e Matemática Idade:
a partir de dez anos. Indicado para
identificar se os pacientes possuem:
concentração; se retém informações;
se possuem a habilidade de interpretação e organização.
• Materiais: tabuleiro com as bandeiras dos países; envelope com nomes dos países e pistas sobre os
mesmos; fichas (peão).
• Regras do jogo: ao cair em alguma
bandeira, retirar uma carta/pista com
uma ‘curiosidade’ a respeito daquele
país e se, a partir dessa pista, o jogador souber o nome, anda casas no
tabuleiro. Aquele que acertar ganha
uma bandeira, sendo assim, vence
aquele que obter mais bandeiras.
• Jogo: Perfil:
Contempla as disciplinas: Português,
Matemática, Ciências, História e Geografia.
Idade: a partir de oito anos. Indicado para
identificar se os pacientes possuem: concentração; se retém informações; se possuem a
habilidade de interpretação e organização;
tentativa e erro; planejamento; dedução.
Materiais: tabuleiro; fichas com dicas
(números; atributos de pessoas, etc.); fichas
(laranjas e amarelas).
Regras do jogo: o primeiro jogador escolhe o número da dica e quando acerta anda
o número de casas indicadas. Vence o que
percorrer primeiro o percurso total do tabuleiro.

• Jogo: Que número é esse?
Contempla as disciplinas: Português e
Matemática. Idade: a partir de nove anos. Indicado para identificar se os pacientes possuem
dificuldade na leitura e escrita de números.
Conteúdo envolvido: valor posicional; leitura e
escrita; tentativa e erro; atenção; concentração;
organização; percepção; compreensão. Materiais: tabuleiro com ‘casas’; envelopes com
cartas de acordo com as casas; fichas (peão).
Regras do jogo: a partir do momento em
que o jogador se encontra em uma casa, o
mesmo deve retirar uma ficha correspondente
à sua casa e posteriormente deve representar
na lousa ou em um papel o que é indicado.
Aquele que acertar ganha o número de pontos
combinados com o grupo. Vence o jogador
(ou time, pois é possível jogar em grupo) que
terminar o jogo com maior pontuação.
• Jogo: Hora do Rush
Indicado para identificar se os pacientes
possuem dificuldades em estipular estratégia
de jogo, na resolução de problemas e no raciocínio lógico de forma ágil. Idade: a partir
dos seis anos. Número de participantes: um
jogador. Conteúdo envolvido: estratégia; atenção; concentração; planejamento; antecipação; capacidade de dedução.
Materiais: um tabuleiro; quatro caminhões; doze carros; quarenta cartas, com
quatro níveis de dificuldade.
Objetivo do jogo: retirar o carro vermelho
Regras do jogo: o jogo possui quarenta
‘cartas desafios’ divididas em quatro níveis
(iniciante a avançado). Devem-se colocar os
carrinhos na posição em que estão indicados
na carta desafio escolhida e mover os outros
carros tentar retirar o carro vermelho do ‘trânsito’. Porém, cada veículo só pode mover-se
para frente ou para trás.
Portanto, com os poucos exemplos acima, nota-se que o jogo no trabalho clínico vem
a despertar no paciente a curiosidade, desenvolvendo no mesmo sua capacidade criadora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Crê-se que a criança se comunica melhor através do lúdico, ou seja, seu mecanismo
de interação com o outro não ocorre da mesma forma que com o adulto. Neste último, em
muitos casos, uma conversa e atividades mais objetivas já norteiam o caminho para melhor
sanar as problemáticas.
Com a criança é necessária uma investigação mais apurada, pois esta mostrará, por
exemplo, com linguagens corporais e pictóricas seus sentimentos e dificuldades frente ao processo educacional vivenciado. Deste modo, crê-se que não há nenhuma atividade expressiva
no desenvolvimento da criança que não passe pelo brincar. Logo, nota-se que a psicopedagogia visa uma prática diferenciada da ocorrida em ambiente escolar.
Conclui-se que o especialista psicopedagogo tem que ter como pressuposto que o
procedimento terapêutico é um espaço de criatividade, com isso eleva a seriedade do brincar como gerador do potencial do paciente, logo o brincar e a criatividade são inseparáveis.
Portanto, para que o ato de brincar se constitua como procedimento expressivo:
[...] há que conter os elementos da arquitetura lúdica, ou seja, a curiosidade, o desafio, o desejo,
o prazer no processo, a produção (e não o produto) e a síntese. Essa síntese não precisa ser
conclusiva, mas síntese de um percurso em que a palavra substitui o fazer. Ao fazer meu, um conhecimento estou recriando-o, transformando-o e incorporando-o, caso contrário trata-se apenas
e tão somente de informação. Reconhecer o brincar como potência é essencial para quem faz
mediação psicopedagógica (MOSCHINI; CAIERÃO, 2015, p. 362).

Deste modo, a utilização do lúdico na avaliação psicopedagógica, faz com que o paciente readquira sua autoestima através do prazer de aprender, pelo fato deste tornar-se autor do
seu conhecimento. Portanto, o psicopedagogo descobre na ação do brincar os alicerces para
a sua prática “emancipatória com crianças, pois não há como fazer Psicopedagogia fora da
perspectiva lúdica, já que lúdico implica construção, autoria e prazer.” (FERNÁNDEZ, 2008,
apud MOSCHINI; CAIERÃO, 2015, p. 363).
Sendo assim, este artigo demonstrou que a finalidade do trabalho psicopedagógico
clínico é assessorar o processo de aprendizagem, gerando autonomia intelectual através do
prazer de jogar.
De acordo com Weiss (2012):
[...] todo profissional [grifo da autora] que trabalha com crianças sente que é indispensável haver
um espaço e tempo para a criança brincar e assim se comunicar, se revelar [...] No trabalho psicopedagógico, chega-se às mesmas conclusões, quer seja no diagnóstico, quer no tratamento
(p. 75).

Com isso, a autora define o lúdico como sendo a ação de: “jogar”; “brincar”; “representar” e “dramatizar”, afirmando que tais práticas são inerentes na vida infantil. Pois que, por meio
do "brincar'', a criança constrói um espaço de experimentação, de transição entre o mundo
externo e o interno.” (p. 75). Deste modo, a autora defende que em um espaço transicional,
ou seja, “criança-outro, indivíduo-meio” (p. 75) desenrola a aprendizagem. Portanto, por essa
razão, o processo lúdico é fundamental no trabalho psicopedagógico” (p. 75).
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Weiss (2012) aponta que os estudos de Jean Piaget contribuíram demasiadamente para
embasar o trabalho psicopedagógico devido ao fato de o teórico ter elaborado pesquisas a
respeito da construção do pensamento e da sociabilidade, sendo assim, fundamentou cientificamente como ocorre a elaboração do jogo nas diferentes idades de acordo com a maturação psíquica do indivíduo, deste modo tais estudos auxiliam os profissionais da área a obter
parâmetros significativos de como deve ser realizada a observação/avaliação do jogo infantil.
Por meio do trabalho lúdico efetivado pela criança, ou seja, no ato do brincar, o especialista tem bases concretas para analisar como se processa o funcionamento cognitivo do
paciente.
Deste modo, Moschini e Caierão (2015) aludem que só há probabilidade de existir a
edificação do saber, se o sujeito for capaz de jogar com o conhecimento:
A capacidade de jogar, reordenar, tomar, separar, com ideias, com informações, é fundamental
no processo de aprendizagem, pois a criança que não realiza tais ações em território lúdico terá,
possivelmente, dificuldade em fazê-lo em espaço escolar. Na clínica psicopedagógica, é perceptível nos atendidos um déficit no jogar, correlacionado com o déficit na aprendizagem (MOSCHINI;
CAIERÃO, 2015, p. 363).

Portanto, conclui-se que, de acordo com Bastos (2015) o trabalho na clínica tem que ser
bem direcionado a fim de desencadear o verdadeiro potencial de aprendizagem do indivíduo,
ou seja, como aponta Paín (1985) objetiva devolver à criança o desejo/anseio de saber. De a
Crê-se que esta pesquisa é de suma importância para que haja uma vida mais plena
e saudável de nossas crianças, jovens e adultos os quais enfrentam alguma dificuldade de
aprendizagem, em que o especialista psicopedagogo poderá tornar possível uma realização
pessoal destas pessoas, que poderão perceber, alimentar e reacender sua autoestima. Tal
somente ocorre por meio do trabalho de avaliação psicopedagógica clínica que é uma forma
de averiguar como a pessoa aprende, ou seja, qual o trajeto que o conhecimento faz em sua
mente para que se torne assimilável.
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A DISLEXIA: REALIDADE E POSSIBILIDADES DE
INTERVENÇÃO
RESUMO: A Dislexia do Desenvolvimento é um dos transtornos que mais afetam a aprendizagem e,
segundo a Associação Internacional de Dislexia, é um transtorno específico, sendo caracterizado
pela dificuldade na correta e/ou fluente leitura de palavras, na escrita e nas habilidades de
decodificação, causando impacto na ampliação do vocabulário e conhecimentos gerais,
quando se comparam estes indivíduos com seus pares de mesma idade, escolaridade e nível
de inteligência. Na realização do diagnóstico deve-se utilizar procedimentos que possibilitem
determinar o nível funcional da leitura, seu potencial e capacidade, a extensão da deficiência,
as deficiências específicas na capacidade de leitura, a disfunção neuropsicológica, os fatores
associados e as estratégias de desenvolvimento e recuperação para a melhoria do processamento
neuropsicológico e para a integração das capacidades perceptivo-linguísticas. Além disso, são
necessárias adaptações variadas no contexto escolar, para que seja possível a evolução do aluno
em seu espaço acadêmico.

Palavras-chave: Dislexia; Diagnóstico; Intervenção.
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INTRODUÇÃO

A

s escolas hoje têm um papel muito complexo, pois é um lugar em que todos
devem ser aceitos independente de sua origem, raça, cor, religião. Essa tem um
papel de destaque para oportunizar a todos o acesso ao conhecimento e a longo
prazo a formação cidadã.
Neste sentido, as crianças com necessidades especiais devem ser vistas de forma única
e peculiar, pois ao mesmo tempo que têm direitos iguais aos outros alunos, esta deve ter um
atendimento especial, que consiga dar condições para que ela possa aprender.
Em se tratando das crianças portadoras do distúrbio de dislexia, isso é mais que verdadeiro, pois essas crianças conseguem aprender e compreender, mas desde que lhe deem
condições para que consigam enxergar o mundo de forma multifocal, multidimensional.
Sabe-se que a dislexia é um distúrbio no cérebro que dificulta o aprendizado da leitura
e da escrita, bem como nos processos de compreensão textual. Os profissionais da educação que lidam diretamente com essas crianças, sem ter o conhecimento específico do que
seja esse distúrbio rotulam ou até discriminam essas crianças, e essas por sua vez acabam
à margem da sociedade escrita e letrada.
Este artigo tem por objetivo contribuir para a análise e compreensão da dislexia e traz
informações e discussões importantes acerca desse assunto, uma vez que não é raro encontrar alunos com dislexia nas escolas. Com isso, como podemos ajudar as crianças que têm
dislexia?
A metodologia adotada neste trabalho será de pesquisa bibliográfica em que as ideias
de diversos autores, tais como Pestun et al. (2002), Nascimento et al. (2010), Teixeira (2014)
e outros serão discutidas sempre no objetivo de contribuir para a prática do professor em
sala de aula, bem como para os familiares que tem no seio de sua família crianças com esse
distúrbio.
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CONCEITO DE DISLEXIA

curtas, de alta ou baixa frequência).

O termo ‘dislexia’ foi usado pela primeira vez em 1887 pelo neurologista alemão R.
Berlin em seu artigo “Eine Besondere Art von
Wort Blindheit (Dyslexia)”, cuja tradução livre
é “Uma forma diferente de cegueira para palavra (Dislexia)”.

Os disléxicos disfônicos lêem bem as
palavras que eles conhecem, ou seja, memorizar visualmente, mas não leem nem escrevem palavras que encontram pela primeira
vez; eles as adivinhem, a partir do contexto e
de indicações como a letra (NASCIMENTO et
al., 2010, p. 122).

No entanto, o termo ‘cegueira para palavra’ foi usado originalmente em 1878 para
descrever a condição de pacientes com lesão
cerebral que perderam as habilidades de leitura.
Em 1896, o médico inglês Pringle Morgan descreveu uma criança com dificuldade
de leitura, nomeando esta dificuldade como
‘cegueira congênita’, pela qual o déficit encontrava-se na via visual e, portanto, durante
algum tempo, a dislexia foi objeto de estudo
da oftalmologia.
Na América, o conceito de “Dislexia do
Desenvolvimento” foi promovido por Samuel
T. Orton em um trabalho publicado em 1937
chamado Reading, Writing and Speech Problems in Children (NASCIMENTO et al., 2010,
p. 122).
A Dislexia do Desenvolvimento é um
dos transtornos que mais afetam a aprendizagem e, segundo a Associação Internacional
de Dislexia, é um transtorno específico, sendo
caracterizado pela dificuldade na correta e/
ou fluente leitura de palavras, na escrita e nas
habilidades de decodificação, causando impacto na ampliação do vocabulário e conhecimentos gerais, quando se comparam estes
indivíduos com seus pares de mesma idade,
escolaridade e nível de inteligência (NASCIMENTO, et al., 2010, p. 122).
Border descreveu três tipos de dislexia
do desenvolvimento: disfônicos, diseidéticos
e mistos, baseado nos tipos de erros produzidos nas diversas condições de leitura (palavras familiares ou não-familiares, longas ou

A dislexia é um transtorno específico de
aprendizagem, de origem neurológica. Acomete pessoas de todas as origens e nível intelectual e caracteriza-se por dificuldade na
precisão (e/ou fluência) no reconhecimento
de palavras e baixa capacidade de decodificação e de soletração.
Essas dificuldades são resultado de déficit no processamento fonológico, que normalmente está abaixo do esperado em relação
a outras habilidades cognitivas. Problemas
na compreensão e reduzida experiência de
leitura normalmente são as consequências
secundárias desse transtorno (RODRIGUES;
CIASCA, 2016).
As causas exatas da dislexia ainda não
estão completamente claras, porém estudos
com neuroimagem demonstram que há diferenças no desenvolvimento e funcionamento
cerebral. Também há forte indicativo de componente genético, uma vez que os estudos clínicos indicam que mais de 50% das crianças
com dislexia têm pais e irmãos com o mesmo
transtorno. Assim sendo, a presença de pai
ou irmão com dislexia aumenta a probabilidade de ocorrência do transtorno (RODRIGUES;
CIASCA, 2016).
Quanto à prevalência, essa é variada,
já que os índices são dependentes da definição e dos critérios diagnósticos adotados.
Entretanto, calcula-se que entre 3% a 10%
dos escolares têm o transtorno (RODRIGUES;
CIASCA, 2016).
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No Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - DSM-5, a dislexia está
inserida dentro de uma categoria mais ampla,
denominada de "Transtornos do Neurodesenvolvimento", sendo referida como "Transtorno
Específico de Aprendizagem". Segundo o manual, o seu diagnóstico requer a identificação
de pelo menos um dos seguintes sintomas
(RODRIGUES; CIASCA, 2016).
1. Leitura de palavras é feita de forma
imprecisa ou lenta, demandando muito esforço. A criança pode, por exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta
(ou lenta e hesitante); frequentemente, tenta
adivinhar as palavras e tem dificuldade para
soletrá-las;
2. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Pode realizar leitura com
precisão, porém não compreende a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos
mais profundos do que é lido;
3. Dificuldade na ortografia, sendo identificado, por exemplo, adição, omissão ou
substituição de vogais e/ou consoantes;
4. Dificuldade com a expressão escrita,
podendo ser identificados múltiplos erros de
gramática ou pontuação nas frases; emprego
ou organização inadequada de parágrafos;
expressão escrita das ideias sem clareza.
Entretanto, a simples presença de um
ou mais sintomas não significa que a criança
tenha dislexia, uma vez que estes podem ser
decorrentes de fatores variados, o que inclui:
deficiência (intelectual e sensorial, por exemplo), síndromes neurológicas diversas, transtornos psiquiátricos, problemas emocionais e
fatores de ordem socioambiental (pedagógico,
por exemplo) (RODRIGUES; CIASCA, 2016).
Nesse sentido, o manual (DSM-5 citado
por (RODRIGUES e CIASCA, 2016) considera que, além dos sintomas mencionados, se
deve levar em consideração os seguintes critérios:

•
Persistência da dificuldade por
pelo menos 6 meses (apesar de intervenção
dirigida);
•
Habilidades acadêmicas substancial e qualitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica (confirmado por
testes individuais e avaliação clínica abrangente);
•
As dificuldades iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as exigências
acadêmicas excedam a capacidade limitada
do indivíduo, como, por exemplo: baixo desempenho em testes cronometrados; leitura
ou escrita de textos complexos ou mais longos e com prazo curto; alta sobrecarga de
exigências acadêmicas;
•
As dificuldades não são explicadas por deficiências, transtornos neurológicos, adversidade psicossocial, instrução acadêmica inadequada ou falta de proficiência na
língua de instrução acadêmica.
Caracteristicamente, os fatores de risco
para dislexia são observados ainda na fase
precoce, quando se observa dificuldade na
consciência fonológica, na fala (algumas vezes) e, posteriormente, no reconhecimento
das letras.
Mais tarde, a dificuldade na decodificação de palavras pode comprometer outros
aspectos relacionados à leitura (soletração e
fluência), expressão escrita e, em parte dos
casos, à matemática (RODRIGUES; CIASCA,
2016).
Em relação a esta última habilidade,
estudos demonstram que pode haver associação entre déficit do processamento e da
consciência fonológica com defasagem na
aritmética.
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O mau rendimento em matemática parece não ser tão evidente na fase inicial da alfabetização, porém, com o tempo esse tende a
se agravar. Assim, adolescentes com dislexia
podem apresentar dificuldades em conceitos
matemáticos básicos que não seriam esperados para sua idade e etapa de ensino (RODRIGUES; CIASCA, 2016).
Destaca-se que as alterações acadêmicas são os sintomas mais evidentes e, portanto, facilmente identificadas por pais e professores. Porém, há que se atentar também
para outros aspectos que costumam afetar
crianças com dislexia, dentre os quais merecem ser mencionados: comprometimento da
linguagem, sintomas de desatenção, dificuldade de coordenação motora, prejuízo das
funções executivas e comorbidades psiquiátricas (como depressão, ansiedade e transtornos disruptivos) (RODRIGUES; CIASCA,
2016).
Depreende-se, então, que embora o
problema de base da dislexia seja a leitura
e a escrita, não se pode perder de vista que
habilidades cognitivas, acadêmicas e problemas de ordem psicossocial podem estar
comprometidos e, portanto, é importante que
sejam valorizadas e avaliadas, já que podem
interferir no desempenho global da criança
(RODRIGUES; CIASCA, 2016).
Na fase adulta, a evolução da dislexia é
variada e os estudos, quando comparados à
infância e adolescência, são escassos. Sabe-se, porém, que há indivíduos que conseguem
concluir o ensino superior, quando recebem
intervenção adequada. Porém, outros abandonam a escola muito cedo, muitas vezes sem
sequer receber o diagnóstico. Infelizmente,
no nosso meio, esse segundo grupo é mais
comum.

Isso porque, na prática clínica, o que se
observa é que a dificuldade com a leitura e
escrita normalmente é identificada ainda na
fase precoce e, a partir desta, se inicia um
longo percurso de avaliações isoladas, com
especialistas variados (RODRIGUES; CIASCA, 2016).
Como resultado, não é incomum o
adolescente chegar ao final do ensino fundamental com hipóteses diagnósticas diversas,
abrangendo desde transtornos psiquiátricos
(tais como TDAH) até problemas intrínsecos
à criança e sua família (como, por exemplo,
desmotivação, problemas emocionais, falta
de empenho, prejuízos emocionais e problemas de ordem familiar).
O agravante, neste caso, é que a intervenção em fase tardia é muito mais difícil de
ser realizada, não só porque envolve fatores
relacionados ao funcionamento e maturidade cerebral, mas também porque outras comorbidades psicológicas e/ou psiquiátricas
(externalizantes e internalizantes) podem estar associadas ao transtorno (RODRIGUES;
CIASCA, 2016).

DISLEXIA E DIAGNÓSTICO
Os pesquisadores que se propõem a
estudar a dislexia e suas formas de intervir
nas dificuldades que ela acarreta na vida dos
aprendizes não são unânimes quanto ao método mais eficiente de avaliar e intervir, porém
a maioria apresenta alguns pontos em comum. A dislexia é um distúrbio específico de
leitura e escrita que tem sua origem durante
o desenvolvimento do cérebro antes mesmo
do nascimento.
As malformações cerebrais se encontram em áreas vinculadas ao processamento
fonológico, incluindo a área temporo-occipital,
conhecida como área visual da forma da palavra falada, e no corpo geniculado medial. Em
alguns casos o problema se manifesta entre
os 2 e 3 anos de idade quando a criança dis30 - setembro/2021 - Educar FCE
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léxica pode apresentar uma lentidão ou anormalidade no desenvolvimento da linguagem
oral (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p.197)
Tais dificuldades consistem em retardos
de linguagem ou em dificuldades de articulação. Na maioria dos casos, não há sintoma
que possa identificar a dislexia precocemente, o único fator de risco é a existência de
membros da família diagnosticados como
disléxicos. Por esses fatores, aumentam as
possibilidades de que a criança disléxica seja
diagnosticada apenas mais tarde (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p.197).
Na realização do diagnóstico deve-se
utilizar procedimentos que possibilitem determinar o nível funcional da leitura, seu potencial e capacidade, a extensão da deficiência,
as deficiências específicas na capacidade de
leitura, a disfunção neuropsicológica, os fatores associados e as estratégias de desenvolvimento e recuperação para a melhoria do
processamento neuropsicológico e para a integração das capacidades perceptivo-linguísticas (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p.197).
O fonoaudiólogo deve conhecer as habilidades e as dificuldades apresentadas pela
criança no processo diagnóstico, com o objetivo de orientar a si mesmo ou aos professores para o tratamento adequado, visando
ao desenvolvimento de estratégias que possibilitem a melhora no uso das habilidades
e funções da linguagem e no desempenho
dessa criança nas tarefas escolares que exigem leitura e escrita, pois, somente por meio
do trabalho com abordagem multiprofissional,
que envolva a família, a escola e a criança, as
dificuldades cognitivo-linguísticas da criança
poderão ser superadas.
A partir do reconhecimento do problema, o diagnóstico fonoaudiológico deve ser
realizado basicamente pela análise da linguagem nos níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico (DEUSCHLE; CECHELLA,
2009, p.197).

Uma intervenção bem sucedida depende de uma avaliação criteriosa e multidisciplinar (neurologia, fonoaudiologia, psicologia,
pedagogia ou psicopedagogia). O processo
de avaliação dos fatores cognitivo-linguísticos
deve estar intimamente ligado aos modelos
teóricos de aprendizagem da leitura (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p.197).
Alguns aspectos devem ser observados
para se realizar o diagnóstico de dislexia: histórico familiar de dislexia; alterações precoces
na linguagem, referentes à articulação, mas
não à compreensão; leitura e escrita muitas
vezes incompreensíveis; pânico ao ter que
ler em voz alta; ansiedade ao realizar testes;
dificuldade em soletrar; capacidade superior
de aprendizagem aliada à escrita deficiente;
compreende a ideia principal, mas não recorda os detalhes do texto; confusões de letras
com diferente orientação espacial (b/d); troca
de fonemas surdos por sonoros, ou o contrário; dificuldades com rimas; metástases ou
epênteses; substituições de palavras com estruturas semelhantes; fragmentação incorreta
em frases (ex: eu fuijo gar bola com minhapri
ma.) e dificuldade para compreender o texto
lido, além de leitura lenta e silabada (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p. 197).
Crianças disléxicas podem apresentar
erros na leitura oral, como omissões, substituições, distorções ou adições de palavras ou
partes de palavras; lentidão, vacilações, inversões de palavras em frases ou de letras dentro de palavras. Além do que, podem também
apresentar déficits na compreensão leitora,
caracterizada por incapacidade de recordar o
que foi lido, dificuldade de extrair conclusões
ou fazer inferências, recorrer aos conhecimentos gerais, mas não recordar detalhes (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p. 198).
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Ao se deparar com os aspectos acima,
o profissional habilitado deve empregar uma
bateria de testes com fins diagnósticos que
abordam aspectos como fonologia (consciência, memória e acesso), letras (nomes e
sons), vocabulário (receptivo e expressivo),
convenções da palavra impressa, compreensão auditiva e leitura (palavras reais, pseudopalavras e compreensão) (DEUSCHLE ;CECHELLA, 2009, p.198).
Na ciência do século XXI é essencial a
troca de conhecimentos entre as várias disciplinas. No caso dos distúrbios específicos
do aprendizado, e em especial na dislexia
do desenvolvimento, a troca de informações
entre as áreas médica, neuropsicológica e
pedagógica é fundamental para promover a
interdisciplinaridade e, consequentemente,
ampliar nosso conhecimento acerca dessas
disfunções (PESTUN et al., 2002, p. 329).
O órgão responsável pela aprendizagem
é o cérebro. A aprendizagem, capacidade de
processar, armazenar e usar a informação é,
portanto, uma função cerebral. No caso da
leitura, processo altamente complexo, estão
envolvidos tanto aspectos neurológicos como
sensoriais, psicológicos, sócio-culturais, socioeconômicos e educacionais, dentre outros
(PESTUN et al., 2002, p. 329).
Portanto, um único profissional não basta para analisar esses vários aspectos e fornecer diagnóstico preciso e seguro. Dislexia
do desenvolvimento é disfunção do sistema
nervoso central, frequentemente de origem
constitucional, caracterizada pela dificuldade
na aquisição ou no uso da leitura e/ou escrita, que acomete crianças com inteligência
normal, sem déficits sensoriais, com instrução
supostamente adequada e na ausência de
problemas físicos ou emocionais significativos (PESTUN, et. al, 2002, p. 329).
O psicólogo conduzirá a avaliação emocional, perceptiva e intelectual. O pedagogo
fará a avaliação acadêmica. A fonoaudiólo-

ga poderá conduzir a avaliação audiométrica
cujo objetivo é descartar possível déficit auditivo. O médico oftalmologista realizará o exame de acuidade visual, cujo objetivo é excluir
défice visual (PESTUN, et al., 2002, p. 329).
O médico neurologista irá realizar o exame neurológico tradicional (ENT) e o evolutivo
(ENE), afastando o comprometimento neurológico. O ENT utiliza técnica semiológica voltada para detectar síndromes neurológicas
ou anormalidades neurológicas maiores em
lesões específicas de núcleos, traços ou nervos cranianos. Permite também observar alguns sinais neurológicos menores (soft signs)
. Neste conceito estão incluídos fenômenos
como a astereognosia, disdiadococinesia,
movimentos em espelho e extinção (PESTUN,
et al., 2002, p. 329).
O ENE tem por objetivo aferir a maturidade neurológica através da avaliação da
lateralidade, equilíbrio estático e dinâmico, coordenação apendicular, coordenação tronco
membros, sensibilidade/gnosias, persistência
motora e linguagem. O neurorradiologista poderá conduzir a avaliação por imagem (com
ressonância magnética - RM, tomografia computadorizada por emissão de fóton único SPECT, tomografia por emissão de pósitrons
- PET) (PESTUN, et al. 2002, p. 329).
Os dados fornecidos por estes profissionais poderão contribuir com novas informações ou descartar possíveis lesões. Os
resultados da avaliação de cada profissional
deverão ser analisados e discutidos por todos e deverá ser proposto um diagnóstico
diferencial, especificando as integridades e
dificuldades observadas na criança (PESTUN,
et al., 2002, p. 329).
A análise das avaliações realizadas por
psicóloga, fonoaudióloga, oftalmologista, neurologista e radiologista permitiram elaborar o
diagnóstico de dislexia e encaminhar a criança para acompanhamento psicopedagógico
(PESTUN, et al., 2002, p. 329).
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A DISLEXIA E AS INTERVENÇÕES
PSICOPEDAGÓGICAS
A psicopedagogia é um campo novo de
trabalho, o qual surgiu pela necessidade de
encontrar alternativas para promover a aprendizagem do indivíduo, seu trabalho é de caráter preventivo e terapêutico a fim de sanar
a dificuldade de aprendizagem e minimizar o
fracasso escolar (SILVA, 2016).
A psicopedagogia pode ser trabalhada
em ambientes clínicos, institucionais ou hospitalares. Na escola o psicopedagogo trabalha
em parceria com os gestores, professores e
psicólogos escolar, desenvolvendo métodos
específicos para se trabalhar em cada sala
dependendo das suas necessidades e procurando olhar a singularidade de cada estudante, e dependendo de algum transtorno ou
limitação mais séria o psicopedagogo pode
realizar alguns encaminhamentos para auxiliar a família desse aprendente (SILVA, 2016).
Na clínica esse mesmo profissional
trabalha individualmente com o aprendente,
procurando identificar um modo que facilite a aprendizagem. A aprendizagem ocorre
em diferentes espaços, em casa, na praça,
na igreja, na escola, nas interações sociais,
culturais, religiosas, entre outras, contudo a
aprendizagem escolar é bem relevante, pois
ela cumpre um papel essencial na evolução
da criança de forma social e acadêmica (SILVA, 2016).
O psicopedagogo deve investigar esse
ambiente em que se começa a notar e aprimorar o conhecimento intelectual do indivíduo. Na escola os professores devem fugir do
tradicionalismo e criar métodos que auxiliem
o disléxico a realizar avaliações orais, acrescentar um tempo maior para que o mesmo realize as suas atividade ou avaliações, retirar o
máximo de proveito das atividades realizadas
pelo indivíduo utilizando suas habilidades, entre outras técnicas (SILVA, 2016).

Os pais e os docentes devem sempre
se reciclar, procurar se aprofundar sobre o
assunto, usar linguagens simples e precisa. Deve existir um acompanhamento com
profissional como o psicopedagogo, este
profissional que trabalha diretamente com a
aprendizagem, seja ela normal ou patológica,
intervindo de forma a minimizar a deficiência
ou dificuldade do ser humano, atuando em
sua confiança, motivação, autoestima e a criatividade (SILVA, 2016).
Os sintomas da não aprendizagem
como a falta de atenção, desequilíbrio emocional, o cognitivo abaixo do esperado, hiperatividade, o desinteresse entre outros, influenciaram o surgimento deste profissional
que objetiva melhorar o desempenho do indivíduo, visando todos os aspectos relacionados ao seu desempenho escolar como o
contexto que o indivíduo está inserido, o seu
aspecto motor, sua cognição, o seu emocional, e método de ensino da escola (GRASSI,
2009 apud SILVA, 2016).
Esses são alguns dos enfoques do Psicopedagogo, ou seja, manter o olhar voltado
para a totalidade do aprendente, dessa forma,
o profissional deve estar atento à parte que
cabe ao seu trabalho e onde necessita de
uma parceria com outro especialista. Tendo
em vista que o Psicopedagogo deve atuar
com uma equipe multidisciplinar composta
por Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Psiquiatra, Pedagogo, Neurologista,
entre outros, de acordo com a necessidade
envolvida (BOSSA, 2007 apud SILVA, 2016).
Segundo Teixeira (2014 citado por SILVA, 2016) algumas crianças não possuem
condições de acompanhar as instruções em
sala de aula, por apresentarem algum tipo de
limitação, de modo que quando não tratado
precocemente pode ocasionar numa dificuldade maior, interferindo no desenvolvimento
acadêmico do indivíduo. Muitas características se assemelham com o transtorno da
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dislexia, caracterizadas pelas dificuldades na
leitura, soletração, escrita, expressões orais e
na matemática.
De acordo com Teixeira (2014 apud
COELHO, 2016), para a criança que apresenta um transtorno específico da leitura, um dos
mecanismos mais adequados na intervenção
psicopedagógica é o brincar, essencial quando adequado às metodologias pedagógicas,
pois, a criança desenvolve a psicomotricidade, a criatividade e a persistência, estimulando os processos de leitura e escrita, proporcionando, portanto, a construção do saber,
neste sentido, é por meio da brincadeira que
a criança desenvolve o intelecto, a interação
social e a criatividade, favorecendo assim,
sua aprendizagem.
A alfabetização para a criança disléxica
é bastante complicada, pois é a partir desta
que se evidenciam as dificuldades, limitações
e a cobrança de aprender a leitura e concomitantemente a escrita, o que para muitas
crianças é um processo fácil e natural, para
o disléxico é difícil e doloroso. A carência de
compreensão e armazenamento de palavras
no léxico dificulta demasiadamente o sucesso
escolar sendo este problema insistente mesmo desfrutando de um contexto favorável (SILVA, 2016).
Além disso, são necessárias adaptações variadas no contexto escolar, para que
seja possível a evolução do aluno em seu
espaço acadêmico. Essas adaptações devem
ser realizadas frente às necessidades do aluno. Para tanto, vale destacar algumas recomendações pertinentes, baseadas na proposta da International Dyslexia Association (2013
apud Medeiros et al., 2020, p.102):
• Dar tempo extra para completar as
tarefas;
• Oferecer ao aluno ajuda para fazer
suas anotações;

• Modificar trabalhos e pesquisas, segundo a necessidade do aluno;
• Esclarecer ou simplificar instruções
escritas, sublinhando ou destacando os aspectos importantes para o aluno;
• Reduzir a quantidade de texto a ser
lido;
• Bloquear estímulos externos, caso o
aluno se distrai com facilidade;
• Proporcionar atividades práticas adicionais, uma vez que os materiais não oferecem em número suficiente para crianças com
dificuldade de aprendizagem
• Repetir as orientações e recomendações, pois alguns alunos possuem dificuldade
em seguir instruções. Sendo assim, pode-se
pedir que o mesmo repita com suas próprias
palavras;
• Variar os modos de avaliação, ou
seja, apresentações orais, participação em
discussões, avaliações escritas e provas com
múltipla escolha;
• Estimular o uso de agendas, calendários e organizadores;
• Graduar os conteúdos a serem abordados, em um nível crescente de dificuldade.
Ao final de uma avaliação psicopedagógica, o profissional deverá ter como base
a “dificuldade natural, evolutiva e transitória,
dificuldade secundária a outras patologias e
transtornos específicos da aprendizagem”. O
psicopedagogo irá apresentar em conjunto as
avaliações neurológicas, neuropsicológica e
cognitiva, o que permitirá traçar direções para
uma intervenção contemplando a criança, a
família e, caso esteja inserido, a escola, com
objetivo de promover autonomia, autoestima
e o desenvolvimento das funções mentais superiores, levando em conta os aspectos afetivo-sociais (CARIDÁ;MENDES, 2012, p. 232).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola, um lugar de encontros e desencontros, onde deveria ser um laboratório de
experiência precisa adaptar-se às diferenças, pois são nas diferenças que se tem a igualdade.
Igualdade esta que todos têm de aprender, de criar, de pensar e construir um mundo
mais humano, mas não uma igualdade padronizada, que iguala as pessoas, como se todos
precisassem das mesmas coisas. Uma igualdade que permite que todos tenham acesso ao
conhecimento, que todos possam avançar em suas aprendizagens, tendo respeitado as suas
características, especificidades, cultura.
No que se refere à dislexia, para que o aluno portador deste distúrbio seja de fato incluso e respeitado as suas especificidades, cabe à escola e ao professor papel primordial em
conhecer este distúrbio para que possa de fato ajudar seus alunos com necessidades educativas especiais, e em especial os alunos com dislexia, cujo assunto é foco desta pesquisa.
Assim, saber que a dislexia tem diversas origens, seja ela congênita, externa (adquirida por lesões) ou temporárias, é de suma importância para a compreensão desse distúrbio.
Também o fato de saber que o disléxico vê o mundo de maneira diferente, interpreta isto de
maneira não-verbal, pode auxiliar e muito para a inclusão dessas crianças no ambiente acadêmico da escola.
Com isso, a formação do professor e sua atuação na sala de aula são fatores preponderantes para que o aluno com dislexia possa ter acesso ao mundo da leitura e da escrita.
Através dos estudos aqui apresentados, as adaptações que devem ser feitas com o intuito de
facilitar o aprendizado do aluno disléxico, são passíveis de serem feitas e não atrapalham em
nada o desenvolvimento competente do restante da turma.
Portanto, a inclusão do aluno com dislexia passa pela disponibilidade do professor em
ser sensível em sua profissão, em ver o aluno como ser único, dotado de capacidades, que
só precisam ser ajustadas às suas capacidades e que no final disso tudo, as oportunidades
sejam oferecidas a todos.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O artigo propõe analisar sobre o papel que os jogos, as brincadeiras e os brinquedos
exercem no desenvolvimento da criança, de modo a despertar seu interesse e a sua motivação,
afinal o brincar, tanto no início como durante toda a vida, faz parte do dia a dia de cada um,
favorecendo a construção prazerosa do viver e da convivência social. Ao relembrar a primeira
infância, pensamos em ludicidade, imaginação, fantasias e sonhos, sendo assim, não tem como
falar em criança sem falar em brincadeiras, brinquedos, jogos e cantigas de roda, formando a
linguagem lúdica formativa na cultura da criança. Neste estudo foi necessário saber o significado
do brincar, conceituar os principais termos utilizados para o ato de brincar, sendo primordial pontuar
o papel do educador neste processo lúdico, e ainda, os benefícios que o brincar proporciona ao
aluno.

Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Brincadeiras; Brinquedos; Jogos.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo parte do interesse de alcançar um entendimento a respeito do conceito
do brincar e sua significação para o desenvolvimento da criança e o reconhecimento do valor do lúdico na formação do ser humano e na prática pedagógica
no cotidiano escolar.
O artigo aborda o ato de brincar num panorama onde o espaço escolar pode e deve
transformar-se em um espaço agradável, de forma que as brincadeiras e jogos permitam ao
educador alcançar sucesso em sala de aula. As brincadeiras e jogos são entendidos neste
estudo como estratégias motivacionais da aprendizagem e os mesmos são excelentes meios
que permitem o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais sem que o alvo principal, ou seja, o “educando” perceba
que está sendo investigado.
Estas atividades lúdicas desenvolvidas com as crianças são ferramentas capazes de
resgatar a autoestima, proporcionar o autoconhecimento, transmitir valores como solidariedade, responsabilidade, disciplina, autoconfiança, auto aceitação e tolerância. As possibilidades
são infinitas, favorecendo a concentração, alegria, afetividade, aspectos motores, sociais e
muitos outros, tão necessários à formação dos nossos educandos.
Sendo assim, acredito que o grande obstáculo para que se respeite o direito ao brincar
da criança, é de que a escolarização se constituiu principalmente baseada nas atividades da
leitura e escrita, sendo necessário o resgate de brincadeiras e jogos em função do processo
de desenvolvimento da criança.
Então, a partir disso, vamos tornar evidente nesse estudo, a importância do lúdico e
como ele, os jogos, os brinquedos e brincadeiras podem ser importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças, pois os espaços lúdicos são ambientes férteis
propícios para as necessidades das crianças.
Sendo sempre considerado o ambiente familiar e o contexto histórico-cultural e social
em que a criança está inserida, até mesmo para que o docente possa formular sua proposta
pedagógica, contemplando o brincar como princípio norteador das atividades didático – pedagógicas.... quando a criança chega à escola, traz consigo toda uma pré – história, construída
a partir de suas vivências, grande parte através da atividade lúdica. (NEGRINE, 1994, p. 20).
O trabalho apresentado tem como objetivo mostrar que os jogos e as brincadeiras se
caracterizam por movimentos que contribuem muito para o desenvolvimento da criança, seja
no físico, afetivo ou cognitivo. Estas atividades devem ser trabalhadas desde as séries iniciais,
com ações que desenvolvem a motricidade da criança, contribuindo para o conhecimento e
o domínio sobre si próprio.
O embasamento para realizar este artigo foi através de pesquisas bibliográficas pautadas nos seguintes autores: Kishimoto, Moyles, Negrine, Resende, Souza, Santos, entre outros
pesquisadores deste assunto. O trabalho também teve contribuições do Parâmetro Curricular
Nacional: Introdução, Referencial Curricular para Educação Infantil, entre outros documentos
oficiais do Ministério da Educação.
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Através das contribuições teóricas dos educadores Froebel, Wallon, Piaget e Vygotsky,
buscou-se compreender um pouco a respeito da importância do brincar no desenvolvimento
infantil, principalmente a partir do pressuposto de que os papéis adotados pela criança no
jogo protagonizado, simbólico ou de faz de conta têm significativas relações com o seu contexto social e histórico.
Assim, os fundamentos teóricos, trazem reflexões para apresentarmos os princípios
norteadores do desenvolvimento infantil que alicerçam a concepção dos jogos e brincadeiras e as concepções do educador sobre a utilização de jogos e brincadeiras como recursos
indispensáveis ao aprendizado das crianças.
Sabe-se que a função como educador é zelar pela aprendizagem do aluno. Zelo este
que passa pela recuperação daqueles que têm dificuldades de assimilar informações, seja
por limitações pessoais ou sociais. Neste contexto, o brincar é algo simples e ao mesmo
tempo complexo, porém este ato é muito importante e influente na superação das limitações
do ser humano.
O termo brincadeiras, jogo e lúdico podem ser visto aqui como um mesmo conceito,
isto é, como atividades livres ou dirigidas, que são capazes de envolver seus participantes e
gerar prazer.
No decorrer dos estudos foram apresentados vários assuntos, os quais vão esclarecer a
importância do brincar e seu significado no desenvolvimento infantil. Primeiramente, veremos a
evolução das concepções sobre o brincar em um percurso histórico contemplando as contribuições dos pensadores com um olhar mais sensível em frente à criança. Depois refletiremos
sobre o ato de brincar e sua significação. O vínculo entre a criança, o brincar e a escola de
educação infantil e no período pré-escolar, como uma fase fundamental na evolução da criança, acreditando que a escola não deva pular esta etapa do desenvolvimento, para que não
traga consequências negativas para a criança nas áreas pedagógicas, emocional ou social.
Para a criança ser alfabetizada, necessita estar preparada, tanto nos aspectos biológicos como psicológicos, pois o processo de alfabetização apresenta etapas em que a criança
deverá estar preparada para vencê-las.
Abordou-se a finalidade do brinquedo em função da educação e também assuntos referentes à grande questão que nos faz sempre refletir de como as escolas e os educadores
veem o brincar, pois segundo Kishimoto (2002), se desejamos formar seres criativos, críticos
e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o enriquecimento do cotidiano infantil com
a inserção de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras.
Numa sociedade como a nossa, marcada pela informação, onde o que importa é o “ter”,
e não o “ser”, como considerar nos currículos escolares uma atividade onde concretamente
nada se produz além, é claro, do próprio prazer do brincar? Mas será que nada se aprende
ao brincar? Através deste estudo refletiremos sobre estes e outros questionamentos, sendo
assim, vamos conhecer um pouco mais sobre esta atividade tão importante na vida de uma
criança.
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UM POUCO DE HISTÓRIA
Há muito e muito tempo… lá na Antiguidade (séc. VI a.C a IV d.C), a criança era
tida como um ser marcado pela ausência da
razão, compreensão ou juízo, devendo ser
preparada para a idade adulta e para a participação na vida coletiva.
Os adultos não compreendiam suas
brincadeiras, interpretando-as como um momento fugaz, próprio de seres ainda incapazes de compreender a realidade. Mas havia
um dos pensadores dessa época, chamado
Aristóteles, que sendo muito observador, percebeu que as crianças facilmente se entregavam às brincadeiras, o que o levou a propor
que a mesma fosse utilizada como forma de
relaxamento e recreação para o posterior trabalho escolar (Brougère, 1998). Mas neste
tempo não eram todas as crianças que iam às
escolas, apenas aquelas tidas como futuros
cidadãos.
E o tempo foi passando, mudanças foram acontecendo, a Igreja Católica foi conquistando grande poder econômico e cultural,
e as poucas escolas que existiam agora pertenciam à Igreja.
Estamos na Idade Média (séc. V a XIV),
onde as crianças participavam de todas as
situações cotidianas dos adultos: trabalho, lazer, vestimentas, alimentação, etc. Toda educação era feita pela tradição oral, o sujeito
aprendia imerso nas práticas sociais. E assim
também aprendia a brincar.
E nossa história avança, passando então pela Renascença (séc. XV e XVI) e a Idade
Moderna (séc. XVII e XVIII), que trouxeram
profundas mudanças na maneira de compreender a criança e o brincar. Foram tempos
marcados pelas grandes navegações, a invenção da tipografia, as descobertas científicas, as revoluções industrial e francesa, o
Iluminismo, etc.

Com o avanço científico, em especial
da medicina, as crianças passaram a ter uma
perspectiva maior de vida e, com isto, foi preciso elaborar uma série de cuidados para
com as mesmas, o que marcou o início de
uma distinção entre mundo adulto e mundo
infantil.
Segundo Ariès (1981), dois eram os
sentimentos em relação às crianças: um caracterizado pela “paparicação” que surge no
meio familiar, e outro vindo dos eclesiásticos,
homens da lei e moralistas, que consideravam as crianças frágeis criaturas de Deus e
que, portanto, precisavam ser disciplinadas.
Em ambos, a criança passou a ser o centro
das atenções dentro da família.
Dois grandes pensadores se destacaram nesse período moderno: Locke e Rousseau. Para Locke, as crianças são como uma
“tabula rasa” onde seriam impressas todas
as aprendizagens. Defendia a necessidade
de uma atenção rigorosa ao desenvolvimento intelectual e à capacidade de autocontrole
da criança. Era preciso levá-la ao caminho
da razão, e sendo assim, cabia ao educador
estudá-la no intuito de elaborar recursos didáticos para o trabalho escolar.
Via, portanto, a brincadeira como um
artifício pedagógico, quer fosse ela uma atividade de relaxamento e recreação, quer fosse
um recurso didático para seduzir as crianças
às atividades escolares (SILVA, 2000, p. 1516).
Já Rousseau entendia a criança como
uma “flor”, que trazia em si uma série de virtudes: espontaneidade, pureza, alegria, vigor…
virtudes estas que deveriam ser cultivadas.
Nesse contexto, a brincadeira era vista como
uma atividade inata, espontânea e livre, desvinculada do contexto social, o que a tornava um instrumento natural na educação das
crianças pequenas, cabendo ao educador ser
o “facilitador” desse processo.
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A partir das ideias de Rousseau, passaram a ser desenvolvidas uma série de jogos,
brinquedos e materiais didáticos, que por si
traduziam a crença de uma educação natural
dos instintos infantis. Tais ideias serão posteriormente retomadas e aprofundadas por
autores como: Fröebel, Montessori e Decroly.
Chegamos então à Idade Contemporânea (a partir do séc. XIX) em meio a muitos
acontecimentos, como a expansão e fortalecimento do sistema capitalista, o socialismo,
as grandes guerras mundiais, o avanço das
ciências e tecnologia, etc. Neste período muitos têm sido os estudos sobre o brincar.
Um destaque cabe à psicanálise. Para
Freud, o brincar é um meio para se conhecer
as características do funcionamento psíquico do sujeito. Brincando é possível criar um
mundo imaginário onde se possa reelaborar
situações desagradáveis vividas na realidade,
o que leva aquele que brinca à produção do
prazer.
Já Winnicott defendia que o natural é
brincar, sendo próprio da saúde, uma vez que
facilita o crescimento e conduz o indivíduo a
relacionamentos grupais. É um ato criativo,
onde por meio da brincadeira, o sujeito pode
demonstrar sua criatividade.
Na psicologia encontramos Piaget, Vygotsky e Wallon, que consideram a criança
como um ser que pensa e que, a partir de
suas experiências e nas interações com outros sujeitos, vai criando e recriando uma série de ideias e teorias sobre o mundo físico e
social, sendo a brincadeira atividade essencial ao desenvolvimento (Silva, 2004). Para
Piaget, brincar com a criança assimila o mundo do seu jeito, sem se prender à realidade
concreta, uma vez que sua relação com os
materiais não depende da natureza destes, e
sim da função que atribui aos mesmos.

Já Vygotsky defendia que a brincadeira
é a imaginação da criança agindo sobre o
mundo: “não é o aspecto predominante da
infância, mas um fator muito importante do
desenvolvimento” (VYGOTSKY, 1991, p. 115),
uma vez que, brincando, a criança se comporta para além de sua idade, demonstrando
sua compreensão acerca das regras e dos
valores da cultura onde está inserida.
Wallon entendia que todas as atividades vividas pelas crianças são lúdicas, por
terem um fim em si mesmo, sendo a marca
da ludicidade a liberdade e a gratuidade da
ação. Neste sentido, o ato de brincar está
relacionado a todas as ações humanas, enquanto estas estiverem marcadas muito mais
pela expressividade dos seus gestos do que
por sua instrumentalidade (Dantas, 2002).
Estas são algumas concepções do brincar construídas ao longo da História e que
vêm influenciando o modo como os educadores/as concebem o que é ser criança e,
consequentemente, suas brincadeiras.

EDUCAÇÃO INFANTIL A FAVOR DA
CRIANÇA
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as creches e
pré-escolas foram constituídas para atender
ao público menos favorecido financeiramente.
Seu objetivo era de sanar as supostas faltas
e carências das crianças e das famílias, sendo assim, o atendimento era entendido como
um favor oferecido para poucos, selecionados
por critérios excludentes e com baixos investimentos para este tipo de ensino.
O atendimento institucional à criança
pequena, no Brasil e no mundo, apresenta
ao longo de suas histórias, concepções bastante divergentes sobre sua finalidade social.
Grande parte dessas instituições nasceu
com o objetivo de atender exclusivamente às
crianças de baixa renda. O uso de creches
e de programas pré-escolares como estraté30 - setembro/2021 - Educar FCE
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gia para combater a pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças
foi, durante muitos anos, justificativa para a
existência de atendimentos de baixo custo,
com aplicações orçamentárias insuficientes,
escassez de recursos materiais; precariedade
de instalações; formação insuficiente de seus
profissionais e alta proporção de crianças por
adulto (RCNEI, p. 17).
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9394/96), a educação infantil passou a integrar a Educação
Básica, sendo ofertada em creches para as
crianças de 0 a 3 anos, e em pré-escolas
para as crianças de 4 e 5 anos, porém ela
ainda não era obrigatória. 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, artigo 29).
Com a publicação da lei nº 12.796/13
de quatro de abril, que altera a lei nº 9.394/96,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, houve uma alteração no texto no artigo 6º, tornando “dever dos pais ou
responsáveis efetuar a matrícula das crianças
na educação básica a partir dos 4 anos de
idade”.
Neste contexto, ações e estratégias são
urgentes para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o
desenvolvimento das capacidades humanas,
especificamente das crianças, disponibilizando investimento para a ampliação e abertura
de novas escolas de educação infantil.
E assim, concretizar de forma viável os
objetivos da Educação Infantil, possibilitando
o desenvolvimento integral da criança através
de um ambiente rico em experiências necessárias ao desenvolvimento físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade; promovendo a

ampliação das experiências e conhecimentos do aluno, estimulando seu interesse pelo
processo de transformação da natureza e
pela convivência em sociedade; estimular a
criatividade como elemento de auto expressão; a construção do conhecimento que inclui
necessariamente as ideias de descobrir, de
inventar, de redescobrir e de criar.
Para isso o currículo da Educação Infantil
deverá ser organizado através das atividades
bem planejadas de comunicação e expressão
que desenvolvam as linguagens verbal, plástica, musical e corporal; utilização de materiais
que favoreçam o processo de elaboração de
descoberta, de levantamento de hipóteses, de
criação e de reinvenção; atividades que estimulem a construção de conhecimentos matemáticos e do meio físico e social e por último
aulas que favoreçam o contato com a língua
escrita e a leitura (verbal ou não verbal).
As atividades devem obedecer a uma
sequência lógica e organizada e serão apresentadas aos alunos de forma lúdica, combinando teoria e prática de maneira gradual,
combinando os estímulos adequados para
cada tipo de aluno. Neste contexto, é o adulto, na figura do professor, que faz a mediação
entre as brincadeiras na vida das crianças,
oferecendo determinados objetos, fantasias,
brinquedos ou jogos, organizando espaços e
o tempo para brincar.
Toda e qualquer atividade estimula o
cérebro, e quanto mais estimulado, melhor
é o desenvolvimento da criança em todo o
processo de aprendizagem, e este desenvolvimento deve acontecer através de uma educação que permita encontrar os meios para
estruturação de seu conhecimento.
Portanto, conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, p.
63, a prática da educação infantil deve conter
conteúdos que auxiliem no desenvolvimento
da criança e se organizar de modo que desenvolvam as seguintes capacidades:
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• Desenvolver uma imagem positiva
de si, atuando de forma cada vez mais independente, confiante em suas capacidades e
percepção de suas limitações;
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde
e bem-estar;
• Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, fortalecendo sua
autoestima e ampliando gradativamente suas
possibilidades de comunicação e interação
social;
• Estabelecer e ampliar cada vez mais
as relações sociais, aprendendo aos poucos
a articular seus interesses e pontos de vista,
interagindo com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda
e colaboração;
• Observar e explorar o ambiente com
atitude de curiosidade, percebendo-se cada
vez mais como integrante, dependente e
agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua
conservação;
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de
comunicação, de forma a compreender e ser
compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no
seu processo de construção de significados,
enriquecendo cada vez mais sua capacidade
expressiva;
• Conhecer algumas manifestações
culturais, de interesse, respeito e participação,
valorizando a diversidade;

A educação tem por função criar condições para que o desenvolvimento das crianças
aconteça de forma plena e absoluta, com foco
na ampliação das competências e das de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de
relação interpessoal e de inserção social.
As escolas em geral sempre contribuíram com a sociedade, possibilitando a construção de oportunidades educativas. Sendo
assim, é um meio fundamental na transmissão de valores e transforma as potencialidades das crianças em competências para a
vida, através do desenvolvimento de metodologias que fazem da cidadania uma forma
de aprendizado, que permite às crianças se
tornarem agentes e destinatários de transformações sociais.

O ATO DE BRINCAR
O ato de brincar contempla as experiências humanas, sendo um modo interagir com
o mundo, afinal faz parte de nossa natureza
explorar, descobrir, xeretar, manipular, entre
outros, contribuindo na formação da nossa
identidade.
As primeiras atividades lúdicas do ser
humano são exploratórias. O bebê começa
por explorar a si mesmo, suas possibilidades
de movimento, de produção de sons, de comunicação e uso do espaço. Estas atividades
exploratórias são fundamentais para subsidiar
o processo de construção de conhecimento
da criança. Quando ela manipula objetos, experimenta o mundo ao seu redor pelo prazer
de descobrir e satisfazer sua curiosidade de
conhecer (CUNHA, 2007, p. 21).
Brincar é um termo bem amplo que serve para designar o conjunto de atividades que
se assemelham entre si por seu caráter lúdico
e concreto. É um momento de aprender e socializar, criar vínculos afetivos, saber dividir e
a auxiliar, conviver em harmonia respeitando
regras, etc.; afinal o ato de brincar é uma atividade universal.
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Através do brincar a criança interage
com o meio, demonstra sua personalidade,
já que esta a vontade, propiciando um melhor
conhecimento de si própria, do seu corpo e
de suas emoções. As brincadeiras devem ser
vivenciadas da melhor forma possível, pois
conduzem o indivíduo nas diversas situações
da vida, onde será necessária a criatividade,
concentração, a inteligência, habilidades, socialização e a imaginação, para que se consiga alcançar os objetivos.
Para Piaget, brincar com a criança assimila o mundo do seu jeito, sem se prender à
realidade concreta, uma vez que sua relação
com os materiais não depende da natureza
destes, e sim da função que atribui aos mesmos.
Apesar das pesquisas que defendem
o brincar como uma atividade fundamental
para o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, está quase sempre é relegada a um
segundo plano dentro das escolas, ficando
restrito, a hora do recreio onde se formam os
grupos com maior afinidade, deixando algumas crianças excluídas. Contudo esse paradigma vem se transformando e a influência
do brincar na formação da criança vem ganhando dia após dia mais importância entre
os educadores e gestores.

AS DIFERENTES FORMAS DE BRINCAR
Xeretar é uma forma de adquirir informações, é uma maneira divertida de brincar
para quem ainda não conhece as convenções
sociais. (Cunha, 2007, p. 21).
De acordo com a autora Nylse H. S.
Cunha (2007), durante a educação infantil a
criança passa por várias formas de brincar e
assim vai explorando o mundo e constituindo-se enquanto sujeito. A escritora em seu livro
“Brinquedoteca: Um Mergulho no brincar”,
discrimina as seguintes formas do brincar:

BRINCAR SOZINHO
A criança que brinca sozinha aumenta
suas possibilidades de lidar com sua afetividade e de descobrir seus interesses (CUNHA,
2007, p. 22). Brincar sozinho também é importante porque a criança mergulha na sua
fantasia e alimenta sua vida interior. Quanto
mais profundo for este mergulho, mais ela
exercitará sua capacidade de focar a atenção, inventar e, principalmente, permanecer
concentrada numa atividade.
A criança que brinca de forma concentrada aprende a se engajar seriamente, gratuitamente, pelo interesse na atividade em si.
Este momento deve ser respeitado, porque
nele são cultivadas qualidades importantes
para a formação de hábitos que influirão na
qualidade do seu futuro desempenho.

BRINCAR DE “FAZ DE CONTA”
As crianças precisam vivenciar suas
ideias em nível simbólico, para poderem
compreender seu significado na vida real
(CUNHA, 2007, p. 23). Neste tipo de brincadeira, a criança traduz o mundo dos adultos
para a dimensão de suas possibilidades e
necessidades.
O pensamento da criança evolui a partir
de suas ações, razão pela qual as atividades
são tão importantes para o desenvolvimento
do pensamento infantil. Mesmo que conheça
determinados objetos ou que já tenha vivido,
determinadas situações, a compreensão das
experiências fica mais clara quando as representa em seu faz de conta.
Neste tipo de brincadeira, tem também
a oportunidade de expressar e elaborar, de
forma simbólica, desejos, conflitos e frustrações. Às vezes, o faz de conta não imita a
realidade, mas, ao contrário, é um meio de
sair dela, um jeito de assumir um novo estado de espírito, como por exemplo, quando
a criança veste uma fantasia de palhaço e
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vai para o fogão fazer comidinha, ou, então,
veste a fantasia de fada e vai correr e brincar
de pegador.
Quando existe representação de uma
determinada situação, (especialmente se houver verbalização), a imaginação é desafiada
pela busca de soluções para os problemas
criados pela vivência dos papéis assumidos.
As situações imaginárias estimulam a inteligência e desenvolvem a criatividade. Esta é
uma das formas de brincar fundamental para
o desenvolvimento infantil saudável.

BRINCAR COM OUTRAS PESSOAS
Ao brincar com outras pessoas aprende
a viver socialmente, respeita regras, cumpre
normas, espera a sua vez e interage de uma
forma mais organizada (CUNHA, 2007, p. 24).
Embora brincar sozinho seja muito importante, brincar com outras pessoas é necessário para evitar que a criança fique sem
o estímulo e a crítica que um parceiro pode
proporcionar. Mesmo que ela não saiba brincar junto com outra criança, pode brincar
paralelamente. Às vezes, dizer “eu também
quero brincar”, não significa que quer brincar
junto, mas ao lado, de qualquer maneira é o
começo da vontade de participar de alguém
que ainda não aprendeu a partilhar.
Os jogos sociais, que requerem interação com outras pessoas, começam desde
os primeiros meses, quando os próprios pais
começam a brincar com o nenê numa interação afetiva, e abrange, mais tarde, a competição de diversos tipos de jogos. Brincar com
outras pessoas inclui imitar gestos, aceitar
desafio ou partilhar de jogo ou brincadeira.

BRINCAR EM GRUPO
É preciso variar os elementos dentro do
grupo constantemente; se não tivermos estes
cuidados, os grupos poderão virar times ou
gangues (CUNHA, 2007, p. 25). Saber participar de um grupo é uma aprendizagem muito enriquecedora e indispensável a uma boa
integração social. Dentro do grupo aprendemos a partilhar, e, se não encontrarmos uma
forma eficiente de trabalhar junto, seremos
todos prejudicados porque o resultado final
ficará comprometido.
Na competição em grupo, a vitória depende de todos, o mais forte sempre dependerá do mais fraco para conseguir a vitória,
portanto terá que ajudá-lo a conseguir um
nível mais satisfatório. Por sua vez, o mais
fraco terá o prazer de vencer através da vitória do seu grupo. A integração grupal é muito
enriquecedora e ajuda as crianças a se conhecerem melhor e a fazer novas amizades.
Variando os elementos dentro dos grupos,
dá-se oportunidade para que as crianças conheçam melhor outras crianças e façam novas amizades.

BRINCAR CORRENDO, SALTANDO,
JOGANDO BOLA
A atividade física gera entusiasmo, por
essa razão é tão importante. Quando corre,
a criança fica alegre, e quando vence obstáculos, desafia os próprios limites, e usa a
energia para desenvolver sua coordenação
motora, adquirindo mais confiança em si própria e aprimorando seu equilíbrio.
Frequentemente, vemos crianças correndo em espaços públicos, aeroportos, supermercados ou em qualquer grande espaço.
Elas não resistem a uma boa oportunidade
para correr, pois criança precisa de espaço,
isto evita que manifestem a ansiedade que
muitas vezes as levam a destruir várias coisas.
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BRINCAR, EXPERIMENTANDO E
DESENVOLVENDO HABILIDADES
Um aspecto importante destes brinquedos é que levam a criança a perceber a
necessidade de um planejamento de suas
ações. (Cunha, 2007, p. 26). Encaixar, empilhar, construir, montar quebra-cabeça são
atividades que proporcionam exercício e desenvolvem habilidades, mas só serão brincantes se for realizado com prazer; caso contrário, serão apenas uma tarefas realizadas com
brinquedos.
Os jogos que requerem concentração,
atenção e mobilização de habilidades, são
muito úteis, pois através deles, as crianças
se exercitam e aprendem com alegria. Estes
jogos tornam as crianças mais aptas a desempenhar tarefas que talvez não conseguissem realizar se não estivessem em situação
lúdica, livres de cobranças e de obrigatoriedade. Brincando, a criança alcança níveis de
desempenho bem mais altos e não sente cansaço.

BRINCAR INVENTANDO
A necessidade de alcançar êxito, o
medo de errar ou de ser ridículo, são os maiores inibidores do processo criativo (CUNHA,
2007, p. 27). Todos podem inventar e criar se
forem estimulados a fazê-lo.
É preciso haver motivação para criar,
pode ser um desafio, um problema a ser superado ou uma vontade de expressar uma
emoção, mas para que o ato criativo aconteça, tem que haver confiança na própria capacidade de criar ou, pelo menos, a certeza de
que, mesmo que o resultado não seja bom,
haverá boa aceitação do trabalho realizado.

BRINCAR APRENDENDO
A curiosidade é uma característica natural de toda criança, portanto aprender coisas
novas deveria ser. O processo de construção
do conhecimento não deve ser transformado
em tarefas desinteressantes que cansem e
aborreçam. A pressa em transformar a criança em adulto fez com que o aprender passasse a ser obrigatório e sistemático.
A pré-escola foi transformada em escola
e as crianças de três anos de idade já fazem
exercícios preparatórios para a alfabetização.
A necessidade de brincar foi substituída pela
necessidade de aprender, o quanto antes a
escrever, a ler, a falar outros idiomas, a dançar ou praticar judô. Para onde foi o interesse
natural por descobrir, por conhecer coisas novas? A criança não é um adulto em miniatura,
nem deve crescer só atendendo às solicitações dos adultos, pois assim não desenvolverá autonomia nem senso de responsabilidade.
O brinquedo proporciona o aprender
fazendo. Através de jogos e brincadeiras, a
criança pode aprender novos conceitos, adquirir informações e superar dificuldades de
aprendizagem (CUNHA, 2007).

O BRINCAR E A ESCOLA
De acordo com Resende (1999, p. 43),
“não queremos uma escola cuja aprendizagem esteja centrada nos homens de talentos,
nem nos gênios. Precisamos de uma escola
que forme homens, que possam usar seu conhecimento para o enriquecimento pessoal”.
Hoje não podemos preparar nossos alunos para um mundo que não existe, devemos
estar preparados para orientá-los a uma aprendizagem significativa, onde o próprio aluno possa
construir o seu próprio conhecimento, pois o ser
humano está em constante mudança, portanto a
educação não pode assumir o direito de reproduzir modelos de ensino ou muito menos impedir a
liberdade de expressão de cada indivíduo.
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Educar não é acumular lições e jogar
nos alunos. Educar é um ato consciente e
planejado. Infelizmente não é o que vemos
nas escolas. As escolas não dão o devido
valor ao brincar. É preciso que os educadores
repensem o conteúdo e a sua prática pedagógica, substituindo a rigidez pelo entusiasmo
de aprender, pela maneira de compreender e
reconstruir o conhecimento.
O brincar não deve ser encarado apenas como uma atividade de passatempo. Para
que as escolas não encarem dessa forma é
preciso considerar as brincadeiras que as
crianças trazem de casa ou da rua em que
moram e que organizam independentemente
do adulto, como um diagnóstico daquilo que
já conhece, tanto no mundo físico ou social,
bem como do afetivo.
Portanto é necessário que a escola possibilite o espaço, o tempo e um educador que
seja elemento mediador das interações das
crianças com os objetos de conhecimento.
Esse educador deve estar muito atento à idade
e às necessidades dos alunos. É rara a escola
que investe neste aprendizado. As escolas simplesmente não dão o devido valor ao brincar.
Valorizar o brincar neste caso seria levar para
a sala de aula brinquedos, jogos e materiais
diversos e também munir os profissionais de
conhecimentos para que possam entender e
interpretar o brincar, assim como utilizar estas ferramentas para que auxiliem na construção do aprendizado e do desenvolvimento da
criança. o professor cabe organizar o brincar e,
para isto, é necessário que ele conheça suas
particularidades, seus elementos estruturais,
as premissas necessárias para seu surgimento e desenvolvimento (ROCHA, 2000, p. 43).
Mas, se a brincadeira deve ocupar um
espaço central na educação, então não podemos esquecer que o professor é a figura
fundamental para que isso ocorra, portanto,
cabe ao educador planejar o espaço adequado para o brincar, oferecer material e tam-

bém brincar junto com os alunos, pois se o
professor agir dessa maneira possibilitará às
crianças uma forma de assimilar a cultura e
modos de vida adulta, de forma criativa, social e partilhada. Seria muito importante que
todas as escolas tivessem um cantinho com
alguns brinquedos e materiais para brincadeiras. O professor também deve ensinar as
crianças a construir o seu próprio brinquedo,
seja de sucata, reciclável ou artesanal, pois
são portadores de cultura.

A CRIANÇA, OS BRINQUEDOS E AS
BRINCADEIRAS LÚDICAS
Somos seres simbólicos, sociais, curiosos, capazes de criar, de imaginar, de “jogar”
com a realidade. Nesse contexto, nos primeiros anos de vida, ao brincar a criança vai
construindo e ressignificando o mundo, experimentando novas formas de ser e de pensar.
É isto o que fazemos desde que nascemos, portanto o lúdico não está nas coisas,
nos brinquedos ou nas técnicas, mas nas crianças. Portanto, brincar não é inato. Aprende-se
a brincar. “A criança entra progressivamente na
brincadeira do adulto, de quem é inicialmente
o brinquedo, o espectador ativo e, depois, o
real parceiro” (BROUGÈRE, 1997, p. 98).
Nesta interação, parceiros/as mais experientes vão apresentando à criança pequenos brinquedos e outros objetos da cultura,
fazendo com que esteja em contato, desde
muito cedo, com as diferentes propriedades e
usos sociais desses objetos, iniciando assim
a criança na brincadeira.
Como vimos, durante as brincadeiras,
muitas aprendizagens estão colocadas em
jogo: o exercício da decisão, da negociação,
da construção das regras, de possíveis soluções para os conflitos, da criatividade, etc.;
o que exige de nós, adultos, sensibilidade e
intencionalidade no planejamento desses momentos na escola, seja a brincadeira simbólica, a de construção ou as tradicionais.
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Cabe ressaltar que essas diferentes modalidades de brincadeiras devem se fazer presentes no cotidiano das crianças. A educação
infantil deve assegurar o direito das crianças
a brincar. Para isso, se torna necessária a
criação de espaços que permitam atividades
livres.
Uma das situações muito comuns em
escolas de educação infantil são os momentos criados pelos gestores, onde as crianças
trazem brinquedos de casa e após o recreio
interagem umas com as outras e participam
de atividades que são realizadas através de
projetos, eventos, etc.... na escola, o brincar
pode ser dirigido, livre ou exploratório, o essencial é que faça a criança avançar do ponto
em que está no momento da aprendizagem,
criando condições para ampliação e revisão
de seu conhecimento. (Moyles, 2002, p. 181)
.
Segundo Vygotsky (1998, p. 130) “nos
brinquedos no período escolar, as operações
e ações da criança são, assim, sempre reais e
sociais, e nelas a criança assimila a realidade
humana”. Neste contexto destaca-se também,
a importância do brincar, pois a ação do brincar não se constitui apenas como uma forma
de gastar energia física, mental ou simplesmente para o entretenimento, pois é um importante instrumento de desenvolvimento tanto para crianças como para jovens e adultos.
Possibilita a interiorização e colabora
para que a criança trabalhe sua relação com
o mundo, dividindo espaços e experiências
com outras pessoas. Nenhuma criança brinca
só para passar o tempo, sua escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que está acontecendo
com a mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não
a entendemos. (GARDNER apud FERREIRA;
MISSE; BONADIO, 2004).

Sabe-se que ainda existem muitas dúvidas e preocupações por parte dos educadores com a questão da introdução do lúdico na
Educação Infantil. A principal dúvida é como
construir o conhecimento a partir dos brinquedos e das brincadeiras.
O brincar na verdade é a oportunidade
de desenvolvimento e aprendizagem. Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, exercita, enfim aprende com facilidade. O
brincar simplesmente estimula a curiosidade,
a iniciativa e a autoconfiança. Brincar de faz
de conta, de amarelinha, de roda, de esconde–esconde, de dominó, de jogo de câmbio
são situações que vão sendo gradativamente
substituídas por outras, à medida que o interesse é transferido para diferentes tipos de
jogos.
Resgatar as brincadeiras tradicionais
é outro objetivo a perseguirmos na educação, não apenas para conhecê-las, enquanto
patrimônio lúdico, mas também para recriá-las. Assim, vamos usar e abusar das rodas
cantadas, amarelinha, mãe-da-rua, percursos,
etc. E aqui não podemos deixar de apontar
o papel fundamental da observação. É através desse instrumento, aliado ao registro, que
podemos conhecer melhor a brincadeira da
criança para então intervir, seja na organização do espaço, no planejamento de atividades dirigidas que alimentem alguns enredos,
seja ensinando novas brincadeiras, etc.
Dentro desse cenário, não é possível
separarmos o ato de brincar do de aprender.
Primeiro porque a brincadeira é em si mesma,
uma situação de aprendizagem. Segundo, porque alimenta e é alimentada constantemente
por outras atividades. E, fundamentalmente,
porque ela é um direito da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecemos através dos estudos e da leitura dos diversos autores que a criança
aprende enquanto brinca e que a Educação Infantil tem a função de promover a construção do
conhecimento, através do brincar, isto porque quando referimos ao ato de brincar na Educação
Infantil, não pensamos como sendo exatamente igual ao brincar em outras situações, já que
na vida escolar, as brincadeiras são regidas por algumas normas que regulam as ações das
pessoas e as interações entre elas.
Vimos que na Educação Infantil há várias possibilidades de trabalhar jogos e brincadeiras, mas para que isso aconteça é necessário que os materiais estejam disponíveis, no momento que a criança está executando tal ação, pois é nesse momento, realizando experiências
concretas com objetos que as necessidades básicas de aprendizagem podem ser satisfeitas.
Percebeu-se que na Educação Infantil, os tipos de brincadeiras mais predominantes é o
lúdico, onde ocorrem várias ações especiais que leva a criança a manifestar-se de diferentes
modos ao longo do seu desenvolvimento, seja pelos jogos simbólicos, pelas brincadeiras de
faz de conta, ou pelas brincadeiras organizadas pelo educador, isto tudo com a intenção de
atender as necessidades das crianças.
O interessante, que pode ser notado no lúdico é que como lida com afeto, prazer e interação, portanto, deve ser realizado através de atividades que levem a criança ao divertimento
e ao mesmo tempo ao respeito com os colegas e assim por lidar com emoções, as experiências de liberdade e criatividade faz com que a criança também expresse o pensamento, sua
capacidade de ver e representar o mundo.
De acordo com a pesquisa podemos então afirmar que o brincar é uma necessidade do
ser humano e quando se trata de crianças, ao brincar ela aprende de forma mais significativa
seus próprios passos e suas maneiras, pois muitas vezes utiliza seus próprios recursos, pois
nesse momento terá a oportunidade de experimentar, explorar, descobrir e criar. Esse acaba
se tornando um momento mágico que tem o poder de fazer com que a criança pense livremente, tornando-se ousada, com imaginação fértil, sem medo de errar.
No artigo pode-se verificar que a pré-escola deve oportunizar o desenvolvimento da
criança de acordo com suas potencialidades e seu nível de desenvolvimento, pois a criança
não inicia sua aprendizagem somente ao ingressar na escola, ela traz consigo uma bagagem
de conhecimentos e habilidades adquiridas desde seus primeiros anos de vida em seu ambiente sociocultural.
Diante desse estudo é importante salientar que a escola deve oferecer à criança um ambiente de qualidade que estimule as interações sociais entre as crianças e professores e, que
seja um ambiente enriquecedor da imaginação infantil, onde a criança tenha a oportunidade
de atuar de forma autônoma e ativa. É neste local que o educador tem papel fundamental no
preparo do ambiente e na seleção e definição dos objetivos a serem alcançados por meio
da brincadeira infantil.
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PEDAGOGIA DO ENSINO HÍBRIDO
RESUMO: O objetivo principal deste estudo foi demonstrar a singularidade pedagógica da educação
híbrida, levando em consideração cada argumento teórico, conforme relatado na literatura. Além
disso, considera-se o método de revisão bibliográfica, diferenciando-o do ensino presencial e a
distância, quando se trata de formular opções teóricas e metodológicas para a construção de
métodos de ensino exclusivos do ensino híbrido. A justificativa que move nossa pesquisa é a
constatação de que há tanta controvérsia sobre o tema que não há consenso sobre o que é e
o que não é educação híbrida. Por fim, este estudo infere que é a pedagogia que distingue a
educação híbrida. Isso permite que o ambiente da sala de aula convirja virtualmente e se complete
de forma indissociável dos comportamentos educacionais, exigindo atividades em ambos os
ambientes.

Palavras-chave: Ensino Híbrido; Pedagogia; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

aprendizagem híbrida surgiu nos Estados Unidos e na Europa como uma forma
de resolver o problema de evasão de alunos em cursos à distância, devido ao
sentimento de abandono que vivenciaram. Portanto, a intenção dos vários modelos que surgiram na época era aumentar o contato com professores para alunos de educação
a distância e proporcionar uma motivação e aceitação mais ampla em resposta às interações
massivas que enfrentam (MACDONALD, 2008).
Desde então, a educação híbrida tomou o mundo como uma tempestade e é vista em
termos de métodos de ensino baseados em metodologias ativas, convergência sistemática entre ambientes presenciais e virtuais, e para o ensino o híbrido é o melhor hoje. uma estratégia
educacional para despertar e desenvolver o desenvolvimento e as competências essenciais
dos alunos (MORAN, 2015, 2017).
No entanto, esse novo método de ensino tem sido objeto de muita controvérsia. A primeira é porque o ensino presencial utiliza ambientes virtuais e vice-versa. Isso sugere que toda
educação é híbrida, pois podemos observar convergências entre elas em algum momento do
processo nos dois ambientes (MORAN, 2015; MACDONALD, 2008). A segunda razão é que
não existe um método de ensino integrado que possa enfatizar claramente a singularidade
da educação mista, tanto em termos de educação presencial quanto a distância (FURLETTI;
COSTA, 2018; CASTRO et al., 2015)
Então, a principal razão pela qual comecei este artigo foi que eu precisava de ajuda
para criar métodos de ensino específicos para coeducação. Isso distingue entre educação
presencial e à distância. Existem atividades presenciais e online. Nosso trabalho, portanto,
demonstra a singularidade pedagógica da educação híbrida, levando em consideração as
implicações teóricas e conceituais e práticas dessa pedagogia, de acordo com diversos estudos científicos.
O método de pesquisa aplicada é a revisão bibliográfica. Isso porque construir uma
opção teórica e metodológica mais completa é a condição
básica, o que reduz a credibilidade da evidência imediata e produz um conhecimento
mais profundo e prático do evento (MARCONI; LAKATOS, 2003).
De certo, a evidência desenvolvida até o momento é que uma mistura de educação
presencial e a distância existe na educação híbrida, sem levar em conta a possibilidade de
que tal educação tenha uma identidade própria. Nesse caso, as revisões de literatura têm o
potencial de expandir nossa teoria conceitual, permitindo-nos compreender melhor o problema
e, portanto, auxiliar na construção de modelos e métodos com comentários mais positivos.
Portanto, neste estudo, irá mostrar que a compreensão da educação híbrida em si só é possível por meio de estudos bibliográficos, e não com os métodos atualmente aplicados na área.
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EXPOSIÇÃO PANORÂMICA DO TEMA
Em geral, ensino híbrido combina métodos de ensino e aprendizagem presenciais
e virtuais em sua pedagogia (SOUZA et al.,
2019; NOVAIS, 2017; CASTRO et al., 2015).
E por isso mesmo, nesse sentido, devemos
considerar as metodologias e visões pedagógicas mais importantes registradas no documento de como um meio de sustentar o
entendimento maior pegado emprestado de
sua prática.
Como em cada modalidade é sempre
uma combinação de espaço, método, recursos e tempo dedicado à educação e a aprendizagem, partimos do diagnóstico de que a
educação é sempre sobre hibridização (MORAN, 2015). Em suma, o treinamento presencial e a educação a distância são sempre
híbridos por si só, pois sempre podem evidenciar as inconsistências dos comportamentos educacionais no processo de construção
do conhecimento. Com efeito, segundo José
Moran (2015, p.9), a ideia de híbrido não se
reduz a metodologias ativas, uma mistura de
presencial e online, aula e outros espaços.
[...] "
Souza et al. (2019) educação é caracterizado pela expansão de salas de aula abrangendo universos virtuais, enquanto a compreensão que reúne modelos educacionais que
são apropriados para o ambiente, tais como:
Flexibilidade, ordenação, rotação, enriquecimento virtual... Consideramos todas as implementações da cultura digital na educação e
aprendizagem. E também, José Moran (2015,
p.29, nossa omissão) argumenta: “respeitando o ritmo de cada aluno e aprendizagem
estilo, combinada com uma abordagem ativa
grupo [...], disciplina e a integração de tempo,
espaço digital. "

Segundo Ivanilda Novais (2017), é necessário fazer uma distinção clara entre os
modelos mais promissores adequados para
ambientes virtuais, mas também para ambientes face a face. Entre eles, o modelo Rotação,
ordenação e rica virtualidade; aqui, a rotação
de estações, laboratórios rotativos e salas Turno e rotação pessoal. Em suma, tudo pode
ser definido nos seguintes termos:
Modo de rotação: Como o nome sugere,
os alunos irão alternar as atividades em
um horário fixo ou irregular sob a orientação do professor. As atividades podem
ser discutidas na presença ou ausência
dos professores. Rotação de estações: organizada porgrupos, os alunos realizam
tarefas e podem ser escritos e desenvolvidos online. Laboratório rotativo: comece
com uma sala de aula tradicional e, em
seguida, adicione rotação ao computador
e / ou laboratório de ensino. Sala de aula
invertida: O conteúdo teórico é apreendido antecipadamente online, enquanto a
discussão ocorre no espaço da sala de
aula. Rotação pessoal: Cada aluno possui
uma lista de propostas, e devem incluir
essas propostas em seu trabalho diário
para completar o tema a ser pesquisado.
Modo Flex: os alunos aprendem de forma
personalizada usando diferentes métodos.
Modo de pedido: pode ser feito na escola
de física ou fora da aula. Isso é diferente
do ensino online em tempo integral, pois
não é uma experiência escolar completa.
Modelo virtual rico: um curso ou disciplina em que os alunos devem fazer cursos
de aprendizagem presencial na presença
do professor responsável pela disciplina
(NOVAIS, 2017, p.40-44)
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Na verdade, Michael Horn e Heather
Staker (2015, p.34-35) apontaram três características básicas do ensino, especialmente
o modelo acima. A primeira é que os alunos
são pelo menos Parte, em ambiente virtual. A
segunda é que o aprendizado ocorre em um
local físico fora de casa. Terceiro, o aprendizado em ambientes online e físicos é integrado.

Portanto, verifica-se que o modelo de
ensino utilizado no ensino misto não é apenas
uma forma diferenciada de estimular a curiosidade ou tornar a aprendizagem mais ambígua, pelo contrário, os modelos se penetram
e produzem uma nova identidade epistemológica para a prática docente, porque em um
ambiente e outro não há limite definido entre
um ambiente. Nas palavras de Emílio Neto
(2017), o uso da tecnologia não deve causar um distanciamento entre o que se aprende em sala de aula e o que se aprende no
ciberespaço; em vez disso, deve ampliar os
horizontes conceituais e teóricos dos alunos
a partir de sua imersão no vasto mundo do
conhecimento.
Nesse sentido, Débora Pasin e Heloísa
Delgado (2017, p.103, omissão nossa) defendem a necessidade de interdependência
e entrelaçamento entre ambientes físicos e
virtuais em, e a educação mista proporciona
um ambiente de aprendizagem colaborativo.
Seu objetivo principal é ter uma maturidade
acadêmica e progressiva. E acrescentam que
sem a ajuda e contribuição além do ambiente
físico, a intervenção educativa no ambiente
virtual não faz sentido e garante a indissociabilidade dos fenômenos que se realizam.

Nesse ponto, deve-se enfatizar que a
educação híbrida chega em um momento de
integração e diversão no mundo digital. Em
primeiro lugar, a tecnologia já faz parte do
dia a dia de professores e alunos. Em segundo lugar, o espaço digital pode melhorar
o conhecimento da sala de aula e tornar as
experiências face a face mais significativas.
Na verdade, Castro et al. (2019, p.51)
afirma que "[...] as portas da escola se abrem
para novas formas de acesso à informação e
mudam as relações e papéis do professor - o
aluno". Ou seja, as mudanças culturais decorrentes da Tecnologia da Informação e Comunicação Digital (TDIC) resultaram em uma
mescla de salas de aula e ambientes virtuais,
evidenciada pela integração de pessoas em
áreas de atuação. E é por isso que Hamad et
al. (2015, p.1) afirma: “No final do século 20
e início do século 21, várias tecnologias remodelaram a forma como as pessoas vivem,
se comunicam e aprendem.
Em princípio, a coeducação busca aliar
a prática pedagógica do ensino presencial
com a prática da educação a distância (EAD),
complementada por Jiani Roza, Adriani Veiga e Marcelo Roza. (2019, p.203), “De preferência simultaneamente, ao contributo digital (TDIC) para informação e comunicação
e metodologias positivas”. E por isso é uma
pedagogia que se aplica tanto aos métodos
em vigor quanto à EAD. No entanto, ele ainda
estava envolto em uma capa grande e misteriosa.
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Sandra Leandro e Elisete Correa (2018,
p. 392, omissão nossa) efetivamente afirmam:
“[...] a educação híbrida é um grande desafio
e não foi abordada em detalhes até o momento. [...] ”. Enquanto isso, de acordo com
Castro et al. (2015. p.52) “[..] O conceito de
educação híbrida ou educação formal não é
tarefa fácil [...]”. Além disso, Ivanilda Novais
(2017, p.36) afirma simplesmente: é a internet. " Por fim, José Moran (2015, p.27) alerta
que “a mistura mais complexa é integrar o
que vale a pena aprender, o que fazer e como
fazer.

ceitos de aprendizagem associativa podem
ser encontrados na literatura. Portanto, fica
claro que a falta de parâmetros que indiquem
quando e como combinar as dimensões presencial e virtual, em princípio, parece ser de
grande dificuldade para o sucesso proposto
na literatura. Mas essa preocupação, mesmo
superada, não pode justificar a construção
de uma educação híbrida. Na verdade, quais
são os diferentes significados da hibridização,
acadêmico, é um fator importante para inferir
a necessidade de mais e melhor tratamento
do fenômeno em estudo.

Um estudo detalhado realizado por
Saulo Furletti e José da Costa (2018, p. 2)
examina a produção acadêmica e científica
da educação mista com artigos e tratados
disponíveis em arquivos e bibliotecas de IES
públicas e privadas. Desconfiam que os novos métodos de ensino criam a necessidade
de dar um novo sentido a todas as atividades
educacionais, não apenas em termos de recursos educacionais, mas também em termos
de tempo e material didático. Na verdade,
eles afirmaram claramente: “[...] pelos vários
conceitos encontrados, o autor deste trabalho
entendeu que a aprendizagem associativa é
uma integração educacionalmente previsível
do próprio processo de aprendizagem educacional virtual.”

Nesse sentido, Saulo Furletti e Joséda
Costa (2018, p.1) também inserem o seguinte após terem registrado os resultados das
análises de 33 e

Apesar de suas implicações para a redefinição dos papéis de alunos e professores,
o uso de TDIC não é um recurso educacional,
mas uma ferramenta educacional e a necessidade de um design instrucional bem planejado. Como mencionado acima, isso ainda
não está claro pedagogicamente a natureza
da educação híbrida. Afinal, para além dos
diversos ressentimentos que se contrapõem,
Saulo Furletti e José da Costa (2018, p.2,
omissão nossa), em termos da quantidade
de informação apresentada: Está classificado
como. [...] Você pode misturar tudo. A complexidade está na implementação da integração e é importante aprender. [...] Alguns con-

53 artigos: Nas propostas podemos observar uma série de, ou híbridos educação,
ou a definição de termos educacionais híbridos [...] e sua compreensão de seus padrões
ocupacionais na educação.

TIPICIDADE NO ENSINO HÍBRIDO
Nem é preciso dizer que anunciamos
que é mais correto usar o termo educação
híbrida. Isso vai minar a educação híbrida.
“Ensinar é uma atividade em que os professores orientam a aprendizagem dos alunos
de forma adequada” (HAYDT, 2011, p.2). Em
outras palavras, a formação (atividade docente) requer a existência de métodos e meios
para a implementação da formação do aluno,
Educação refere-se ao desenvolvimento
de treinamento intelectual, treinamento e
habilidades cognitivas através da aquisição de um certo nível de conhecimento
sistemático. A educação corresponde às
ações, meios e condições para se atingir
a educação. Portanto, as instruções estão
incluídas (LIBÂNEO, 2009, p.22).
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Além disso, conforme evidenciado pelas práticas temáticas deste trabalho, o esforço parece estar voltado para o enfrentamento
do ambiente virtual por meio de ações, meios
e condições que facilitem a aprendizagem formal, sendo as atividades obrigatórias, privilegiadas e independentes da educação. Este
último depende não apenas da intervenção
do professor, mas também de interações sociais dependentes incontroláveis (LIBÂNEO,
2009, p.2122; HAYDT, 2011, p.12).
Por outro lado, unicidade é a qualidade que distingue este produto de outros do
seu gênero e cria sua própria identidade (COTRIM; FERNANDES, 2016). Por exemplo, o
professor de Química Ricardo Feltre (2006)
confirma que uma solução é uma mistura
como qualquer outra solução. No entanto,
eles têm a característica especial de seguir
regras exclusivas que são diferentes de outros
ingredientes, criando ingredientes e métodos
de processamento diferentes.
Da mesma forma, a educação híbrida
pode ser entendida como resultado da convergência virtual do ambiente de sala de aula
e vice-versa, como resultado de ações educativas realizadas de algumas formas diferentes.

PEDAGOGIA E SUAS SINGULARIDADES
Uma vez que assumimos que é a pedagogia que determina o tipo de educação, podemos pensar que uma simples combinação
de ambientes presencial e virtual não pode
caracterizar a educação como uma forma híbrida. Portanto, podemos falar sobre a existência de três tipos de educação que criam
(ou podem usar) uma mistura de ambientes
educacionais. conhecer:

Intervenções em ambientes virtuais e
conferências de aulas com momentos:
•
Ensino a distância com intervenção presente e momentânea.
•
A educação integra todos os
comportamentos educacionais em um ambiente misto, graças aos ambientes presencial e virtual.
Previamente, a expressão "comportamento educativo em ambiente misto" refere-se
a atividades ou interações educacionais que
precisam ser realizadas tanto na existência
como em ambiente virtual, levando em consideração "conteúdo a serem desenvolvidos e
atividades a serem realizadas" especificadas
necessidades e níveis de desenvolvimento do
aluno, levando em consideração os objetivos
e benefícios a serem alcançados” (HAYDT,
2011, p.50). Portanto, determinados comportamentos educacionais na educação mista
precisam levar em consideração a seleção
de conteúdos de potencial educacional (TCP)
e a organização de conteúdos de comportamento educacional (OCAP) (BRITO; SANTOS,
2019). A este respeito, TCPP e OCAP podem
ser resumidos da seguinte forma:
Triagem de conteúdo para potencial educacional (TCPP). Os professores devem
isolar o conteúdo mais relevante para cada
geometria (no local ou online). Para tanto,
devem ser considerados indicadores como
nível de participação e motivação, capacidade de uso de diferentes recursos, maior
expectativa de bons resultados, melhor monitoramento e diálogo, harmonia. Contate a
fonte. Organização de conteúdo educacional (OCAP), é uma definição de recursos
educacionais, estratégias de abordagem e
experiências necessárias para a aprendizagem (BRITO; SANTOS, 2019, p.317- 318).
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O primeiro termo que queremos analisar
é a triagem de conteúdo com base no potencial de ensino (TCPP). Nesse sentido, uma vez
que o conteúdo do curso está estruturado por
disciplina / disciplina, Livros didáticos e recursos técnicos necessários, é necessário definir
quais níveis / partes do tema / As disciplinas
selecionadas são melhor gerenciadas em um
ambiente virtual, estratificado / parcialmente
mais adequado para ambientes presenciais, levando em consideração alguns indicadores de
motivação do aluno, levando em consideração
o aprendizado em cada ambiente, a quantidade de recursos disponíveis e a melhor monitoramento de condições e interação.
As necessidades apontadas no parágrafo anterior são bem conhecidas dos educadores. Na verdade, Segundo Regina Haydt
(2011, p.47-48), o processo de aprendizagem
requer suficiência de conteúdo, qualidade dos
resultados, dificuldade, melhor aproveitamento do espaço de aprendizagem, grande quantidade de informações e motivação do aluno.
Por outro lado, João Libânio (2009, p.83) confirmou essas mesmas observações e aumentou a necessidade de os alunos aprenderem
de forma consciente, levando em consideração as várias possibilidades de aprendizagem. Finalmente, Amancio Rego (2018) nos
diz: O ambiente de aprendizagem afeta a escolha de métodos de ensino e organizações
materiais e recursos.
Então, de acordo com o TCPP, está claro que a melhor maneira de lidar com tópicos
em contexto o ensino misto requer interconexão presencial e virtual, principalmente devido a conteúdo, aprendizagem e recursos
que produzem ações de ensino mistas. Nesse
sentido, professores e alunos desempenham
papéis diferentes. Na verdade, a observação
de Amâncio Rego (2018, p.37), conforme
descrito a seguir, nos mostra três possibilidades:

•
Os professores são disseminadores de conteúdo;
•
Os alunos aprendem e analisam
o conteúdo, o professor é apenas o facilitador
do processo, não participando efetivamente
de todas as etapas do trabalho docente;
•
Os alunos aprendem e analisam
o conteúdo sob a orientação de professores,
e os professores orientam e participam ativamente de cada etapa.
Portanto, é importante destacar que
na etapa do TCPP, ele não apenas define o
comportamento dos alunos e professores no
processo, mas também define o melhor ambiente para que todos possam participar mais
e melhor em cada etapa. Na verdade, "individualização, individualização, diferenciação
[aprender no ensino híbrido também se refere
ao papel desempenhado por professores e
alunos]" (PIRES, 2015, p. 82).
Por sua vez, a OCAP apontou especificamente o tipo de ação docente mais adequada
para cada tema / disciplina a estudar, tendo
em conta a maior partilha de conhecimentos
face ao tipo de ambiente de aprendizagem.
Afinal, segundo Paulo Pereira e Sheyla Lucena
(2017), o papel de facilitador e mediador no
processo de ensino torna-se mais importante
no processo de ensino. Operações realizadas
em um ambiente virtual, onde a quantidade
de recursos determina o que fazer e por que
fazer, elimine a complexidade e otimize o tempo de resposta do aluno.
Em outras palavras, a fase organizacional do comportamento educacional (OCAP)
determina o início e o fim do comportamento
educacional. Esse processo pode começar
em um ambiente virtual e terminar em um
ambiente presencial. Como alternativa, você
pode começar em um ambiente face a face,
mudar para um ambiente virtual e voltar face
a face quando terminar.
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O inverso também pode acontecer. Parece que um bom projeto de design educacional é muito importante porque todas as atividades educacionais exigem garantir o uso
máximo e ideal dos ambientes virtuais e presenciais. Com efeito, segundo Rommulo Barreiro (2016, p.67), o projeto “funciona como
um guia dos objetivos do curso, perfil dos alunos, recomendações pedagógicas, recursos
disponíveis e contatos, entre outros. Outros
fatores relacionados com a produção e política institucional”. Aplicamos a teoria proposta
usando o modelo Classroom (IAS). E para
tanto, a fim de resgatar a lógica pedagógica,
os alunos assistiam aos vídeos do curso em
casa, faziam perguntas em sala de aula, realizavam outras atividades e aprendiam sob
orientação / mediação observar para aplicar
e ampliar o professor. (BERGMANN; SAMS,
2016)
A priori, deve-se ressaltar que a conduta
educativa só é concluída se houver uma experiência de aprendizagem nos dois ambientes
(presencial e virtual). Em outras palavras, considerando os assuntos / assuntos estudados
/ discutidos, a interdependência do comportamento face a face com o ambiente virtual é
tão grande que os alunos só podem aprender
se forem afetados por ambos os ambientes
até o híbrido. Adotado pelo SAI, ao contrário
do ensino em sala de aula, o último é, mesmo
usando videogames. O primeiro requer mistura, mas o segundo é opcional.

Em seguida, a complexidade do conteúdo pode indicar que no primeiro contato o
aluno não está sozinho (em casa) e é punido
por comprometimento ou mau desempenho
durante o período de inscrição em sala de
aula. Em outras palavras, deve haver seleção de conteúdo e organização para comportamentos educacionais potenciais (TCPP
e PCAP). O primeiro (TCPP) exibe níveis de
complexidade de conteúdo. Aqui (OCAP), a
estratégia mais adequada para resultados ótimos (BRITO; SANTOS, 2019). Lições tiradas
de metodologias ativas lembramos que todos
os modelos são modelos híbridos. Com efeito, José Moran (2017, p.2) afirma: “A metodologia ativa consiste em estratégias de ensino
centradas na participação efetiva dos alunos
na
aprendizagem. Construindo um processo de aprendizagem flexível, métodos híbridos
interligados”. E, por isso, essas metodologias
são uma mistura de comportamentos educacionais. Ou seja, como já foi estabelecido,
isso só pode ser alcançado por meio da experiência em ambos os ambientes (presencial
e virtual). Portanto, consideramos que não é
necessário analisar outras aplicações da teoria proposta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro termo que vale a pena enfatizar é "metodologia positiva”. Nesse sentido, o
principal objetivo passa a ser apoiar o aluno, que é o protagonista na participação ativa ao
longo da formação do a. E por isso, não se pode dizer que “Métodos Ativos “caracteriza ou
define métodos de ensino combinados.
Além disso, não é necessário usar o ambiente virtual e o ambiente presencial para que
essa metodologia funcione. No entanto, o fato de que os comportamentos / intervenções
educacionais nessas metodologias dependem de ambientes presenciais e virtuais é sua peculiaridade educacional não natural (em si) quando o uso de TDIC é implementado. Mostra
claramente o gênero.
Dois ambientes. Atualmente, a realização dessas ações ocorre apenas se a aprendizagem não depender de duas experiências. Assim, quando as experiências virtuais e presenciais
são indissociáveis, é preciso criar o blended learning e as atividades educativas baseadas no
conteúdo do programa precisam ser subsidiadas pelos meios digitais e pela Internet. Tudo
para o melhor uso educacional.
Em outras palavras, você precisa revisar o conteúdo e identificar comportamentos educacionais que possam explicar a "fusão" virtual e atual. Portanto, é impossível imaginar uma
educação híbrida sem um método de ensino específico e específico para trazer as atividades
presenciais para o ciberespaço. De fato, nesse sentido, deve-se enfatizar que a
função da pedagogia é o estudo da teoria e da prática para descobrir as melhores formas de ensinar (NURUZZAMAN, 2016, p.125).
Ou seja, cada modalidade de ensino possui uma metodologia própria, o que o diferencia
das demais modalidades. Parece razoável pensar que todas as aulas devem ser construídas
em torno do tema composto (tópico / assunto). Portanto, não se pode pensar em educação
híbrida sem pré-avaliar o conteúdo e dividi-lo em ações. Portanto, a hibridização pedagógica
passa por quatro etapas:
•
Conteúdo da atividade de triagem em salas de aula e ambientes virtuais de acordo
com métricas de sucesso definidas pelo professor previamente definidas.
•

Definir a melhor estratégia de acesso a conteúdo no ciberespaço e presencial.

•

Definir / identificar os papéis (aluno e professor) em cada estratégia.

•
Separar / organizar recursos educacionais e digitais e materiais de instrução
apropriados.
E, por fim, a condição de interdependência entre as condutas educativas nos dois ambientes. Portanto, deve-se notar que a educação mista requer mais do que uma combinação
presencial e virtual. Este é um novo estilo de educação e aprendizagem em que o "flui informações" perfeitamente do ciberespaço para o ambiente presencial e vice-versa.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE OS CONSELHOS
PARTICIPATIVOS E AUTÔNOMOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA
GESTÃO DEMOCRÁTICA

RESUMO: Este artigo analisa a gestão democrática a partir da prática dos conselhos de escola. Saber
até que ponto a escola realmente está preparada e preparando os alunos para uma sociedade
democrática, universalizada e de consciência política. Pode-se perceber que a construção do
Projeto Político Pedagógico, sua execução e sua vivência no espaço escolar, é o ponto de partida
para o exercício da cidadania, quando esta construção tem participação de todos da comunidade
escolar. Um ponto sustentável para o exercício da cidadania está na formação da construção
coletiva do conselho de escola. Desta forma esse artigo mostra como resgatar a escola como um
lugar democrático para se debater, discutir, entre os alunos, professores e gestores. Ao final deste
trabalho não trago respostas prontas ou práticas pedagógicas como 'receita' para a construção
democrática no universo escolar, mas trago reflexões que permitam problematizar o contexto no
qual a gestão democrática está inserida.

Palavras-chave: Escola; Gestão; Democrática; Espaço Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

escola além de transmitir conhecimento humanizado, trata das relações sociais
e contribui com o preparo para a vida dando condições do aluno se transformar
no mundo em que vive.

Neste sentido a escola, sobretudo, a escola pública tem uma função social prioritária e
tem como objetivos básicos a formação de um cidadão, por meio da construção de conhecimentos, desenvolvimento de atitudes e valores que estão embutidos nas relações sociais que
a escola promove em uma evolução de responsabilidade social rumo ao bem estar coletivo
no qual todos são responsáveis por esta evolução.
O objetivo central desta pesquisa é buscar por meio de análise teórica, elementos que
fundamentam a prática pedagógica dos Conselhos de Escola como estratégia de construção
do conhecimento e o exercício da plena prática democrática, legitimando a própria legislação
vigente LDB - 9394/96, em seu artigo.
Desta forma, o ambiente escolar é o principal contribuinte para o desenvolvimento de
uma sociedade que saberá lidar com a autonomia da democracia em um mundo globalizado.
A responsabilidade é de todos dentro do contexto escolar, gestores, professores, pais, alunos
comunidade em geral, mas quem de fato participa deste processo de construção democrática
dentro das escolas? Qual a relação entre democratização da escola e qualidade de ensino?
Como objetivo específico é fazer uma reflexão quanto à formação dos conselhos de
escola como estratégia na construção da gestão democrática e sua contribuição no desenvolvimento social e educativo da comunidade escolar analisada. Salientando que os conselhos
de escola são a materialização do princípio constitucional da gestão democrática do ensino
público, art.212 da Constituição Federal.
Como metodologia de trabalho foi feita pesquisa de abordagem qualitativa do tipo
revisão bibliográfica e consequente análise dos referenciais teóricos que dialogam sobre o
contexto escolar e a dinâmica democrática, laica, pluralista e libertária.
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O QUE É DEMOCRACIA
Democracia é um regime político que
se baseia nos princípios da soberania popular e na distribuição equitativa do poder. A
democracia implica na participação do povo
em todas as ações de decisão, referente à
vida diária de todos da sociedade.
A democracia dá o direito de todos
participarem das decisões que melhorem a
qualidade de vida do povo. Todas as pessoas precisam ter consciência desde cedo dos
princípios da democracia para desenvolver
sua “autonomia democrática”.
É assim que se tem o modo da participação da democracia; é impraticável
fundamentá-la e implantá-la sem a atuação
essencial de todos os indivíduos e sem o contraponto do conflito, do direito de se expressar com responsabilidade.
A autonomia que a democracia oferece
é o de reconhecer o direito de escolha de sua
própria vida, de respeitarem nossas opiniões,
de ter uma vida digna e de acordo com as
nossas capacidades, nossas vontades e valores, isso atualmente chama-se diversidade
cultural.
Para conseguir essa autonomia o cidadão deve ser capaz de tomar decisões, refletir
sobre as consequências de suas atitudes e
ser responsável. Diante disso, será que as
pessoas estão prontas para vivenciar a democracia? Como vemos hoje estamos longe
disso, visto que não sabemos ainda escolher
nossos governantes e muito menos fiscalizá-los. O que temos visto são políticas públicas
que não vão ao encontro da sociedade, mas
sim, políticos que cuidam somente de seus
próprios interesses.

Para ter autonomia é necessário que
as pessoas dos diferentes grupos sociais se
desenvolvam como indivíduos. Isso faz esse
processo de construir a democracia mais real,
para ser feito em longo prazo. A democracia
necessita ser profunda e para isso, há que
ser mudados muitos paradigmas. A escola possui uma ação fundamental para essa
mudança. Necessita ser democrática para
formar cidadãos realmente preparados para
ter essa função na sociedade alcançando a
democracia plena,
Democracia é liberdade de pensar, para
produzir a unidade de ação consentida e
partilhada. A democracia só vai se realizar
pela educação quando essa for compreendida como o processo de aprender a
pensar, tornando-se capaz de partilhar a
vida em comum e de dar a si e a essa
vida comum a sua contribuição necessária e única (LÔBO, 1999).

Não é somente com discurso que se
desenvolve a autonomia dos indivíduos e dos
grupos sociais, a prática política eficaz é essencial para construir a democracia, sendo
perguntado, e democratizando organismos
legais, contribuindo para desenvolver a consciência e a autonomia dos diferentes grupos.
Assim teremos organismos de interação baseados na gestão democrática dos conflitos.

CONSELHO DE ESCOLA
A década de 80 foi o início da discussão sobre o tema da gestão escolar democrática e autonomia da escola na rede pública
de ensino, no contexto de reforma do Estado,
na qual a descentralização foi um dos principais pontos. Essas reformas do Estado eram
esperadas, porque seria um meio de concretizarmos as ideias progressistas, como a igualdade de direitos, justiça social dessa forma
aumentando o controle social sobre o Estado.
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Essa luta pela democracia no âmbito
escolar por uma sociedade democrática obteve uma vitória, a conquista da liberdade de
ação e de decisão quanto aos órgãos superiores da administração e a maior participação da comunidade por meio dos conselhos
de escola.
O dever da escola é o de formar o aluno para uma visão de mundo crítica, ampliar
o horizonte do saber, assegurar o desenvolvimento das competências e habilidades, a
moral, a ética incluindo-o na sociedade efetivando o direito à cidadania que é o sinônimo
de democracia.
Querer uma educação de qualidade e
igualitária demanda mudanças nas propostas
educacionais e no projeto políticos pedagógicos baseados na democracia sem exclusão
social, econômica e cultural no qual a escola
está inserida, ou seja, de acordo com as dificuldades e necessidades locais da comunidade dentro das suas características.
Um conselho escolar (CE) é um grupo
responsável pelo estabelecimento de objetivos e de direções que a escola tomará no
futuro. Ele desempenha um papel importante
em assegurar que toda a comunidade seja
envolvida em todas as decisões importantes
tomadas pela escola. O CE é um colegiado
com membros de todos os segmentos da
comunidade escolar com a função de gerir
coletivamente a escola.
Com suporte na Lei de Diretrizes e Bases- LDB, lei nº 9394/96 (BRASIL, 1997) no
Artigo 14, que trata dos princípios da Gestão
Democrática no inciso II – "participação das
comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes", esses conselhos
devem ser implementados para se ter uma
gestão democrática.

Dessa forma, os CEs podem servir somente para discutir problemas burocráticos,
ser compostos apenas por professores e diretor (a), como um ‘Conselho de Classe’, mas
se estiver dentro dos princípios da Gestão
Democrática esse Conselho terá que discutir
politicamente os problemas reais da escola e
do lugar que ela está inserida com a participação de todos os sujeitos do processo.
O conselho escolar averiguar o que a
escola precisa e quais são os assuntos mais
importantes que a escola deve focalizar, assessora a necessidade financeira escolar,
orienta o diretor sobre assuntos, como por
exemplo, se a escola está a usar o melhor
meio de informar aos pais sobre o aproveitamento do aluno ou sobre o bem-estar dos
estudantes na escola.
Para Navarro (2004, p. 31) o Conselho
Escolar surgiu da:
Necessidade da existência de espaços de
participação no interior da escola, para
que os segmentos escolares possam
exercitar a prática democrática. Dentre
esses espaços, o Conselho Escolar se
destaca, dado que sua participação está
ligada, prioritariamente, à essência do trabalho escolar, isto é, ao desenvolvimento
da prática educativa, em que o processo ensino aprendizagem é sua focalização principal, sua tarefa mais importante.
Nesse sentido, sua função é, fundamentalmente, político-pedagógica. Para (NAVARRO, 2004, p. 31)

O CE não pode empregar funcionários
e não tem o poder de admitir ou demitir professores ou outros funcionários do quadro do
pessoal da escola. O conselho escolar não
é responsável pela administração da escola
ou pela escolha de programas de ensino e
aprendizagem ensinados na escola. Os programas de ensino e de aprendizagem estão
sob a responsabilidade do diretor e dos professores.
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Como vimos, a efetivação de uma lógica de gestão democrática é sempre processual e, portanto, de permanente vivência e
aprendizado. É um processo eminentemente
pedagógico, que envolve, entre outros, o conhecimento da legislação, a discussão e a
participação nas modalidades de provimento
ao cargo de dirigente escolar, a implantação
e consolidação de mecanismos de participação, tais como o conselho escolar. A construção de uma cultura democrática só é possível
a partir de práticas democráticas.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA
Por meio da democratização das relações sociais contribuímos para construir a
democracia, que vai além do campo estatal,
mas que se estabeleça na alma da sociedade.
Para Bordignon e Gracindo (2001) a
gestão democratizada da escola consiste:
Na mediação das relações intersubjetivas,
compreendendo, antes e acima das rotinas administrativas, a identificação das
necessidades; a negociação de propósitos; a definição clara de objetivos e estratégias de ação; linhas de compromisso; coordenação e acompanhamento de
ações pactuadas e mediação de conflitos
(BORDIGNON; GRACINDO, 2001).

Alguns elementos são essenciais nessa
nova prática, mas a ausência de dois deles
seria incompatível com a visão emancipatória:
a autonomia e a participação. Considerando
as atuais condições, inclusive legais e jurídicas, o exercício da autonomia na escola não
se faz sem criatividade e negociação.
Cabe aos atores educacionais resgatarem a escola como centro do processo educativo, ocupando os espaços não cedidos
pelo sistema, por meio da participação e do
planejamento coletivos. Na escola, essa participação pode ser materializada com o funcionamento efetivo dos Conselhos Escolares
ou outras organizações semelhantes.

Algumas práticas democratizantes pontuais já vinham ocorrendo em diversos sistemas
de ensino estaduais e municipais. A promulgação da Constituição tornava obrigatória a adaptação das constituições estaduais e das leis
orgânicas dos municípios e do Distrito Federal
para incorporação desse princípio e ampliava
a possibilidade de ocorrência dessas práticas.
A existência de um Fórum nacional em
defesa do ensino público e gratuito, reunindo
entidades de todo o país, foi preponderante
para a inclusão da sociedade civil no processo constituinte, em defesa não apenas da
escola para todos, mas de uma plataforma
avançada que já apontava para a ideia de democratização da escola pública "numa visão
da escola como espaço de vivência democrática e de gestão participativa" (Mendonça,
1998, p 34), tendo como fim a melhoria da
qualidade de ensino na prática dessa gestão
participativa que prepara o indivíduo para o
exercício de seus direitos e deveres.
A seu modo e muito lentamente os sistemas de ensino, após a promulgação da Carta
Constituinte, iniciaram um processo para dar
forma ao ordenamento constitucional, na busca de adaptação de suas legislações, estruturas de poder e funcionamento às demandas
por participação presentes na comunidade
escolar e na sociedade.
Depois de intensa mobilização do Fórum em Defesa do Ensino Público, em seguida transformado no Fórum em Defesa da
Escola Pública na LDB, e de um período de
grandes dificuldades na tramitação no Senado, a LDB é promulgada em dezembro de
1996, contemplando a gestão democrática
do ensino público como princípio e determinando o atendimento às peculiaridades
locais; abrindo a participação aos profissionais na elaboração do projeto pedagógico da
escola e à comunidade escolar, representada
por seus segmentos em Conselhos Escolares
ou organizações equivalentes.
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Além disso, em seu Art.12, a LDB (BRASIL, 1996) estabelece responsabilidades e
fixa incumbências das unidades de ensino na
elaboração e execução da proposta pedagógica e, no Art. 15, inclui a ampliação progressiva da autonomia pedagógica, administrativa
e de gestão financeira nas escolas.
O principal problema a ser resolvido
para a construção desse novo paradigma, a
priori, é o da superação da verticalidade das
relações, fruto original de toda a hierarquia de
poder no sistema e na escola.
Assim, o novo paradigma precisa romper com o preceito positivista e assentar suas
bases em um modelo de gestão que gere
participação, corresponsabilidade e compromisso, numa concepção de educação desenvolvida no eixo da horizontalidade que aponte
para o verdadeiro resgate da qualidade do
ensino e para a formação da cidadania.
O que podemos fazer para construir a
democracia através da Escola? Entendendo
por democracia um modo de vida onde todos
os cidadãos (aqueles que vivem em determinado território) tenham direito de voz e de
voto, participando das decisões que norteiam
a sociedade em que vivem, não só pelo voto,
mas também pela participação nas decisões
e acima de tudo tendo oportunidade de acesso aos bens da sociedade construídos historicamente, sejam materiais ou intelectuais. A
administração escolar configura-se, antes, em
ato político, na medida em que requer sempre
uma tomada de posição.

A IMPORTÂNCIA DO GESTOR COMO
ARTICULADOR
Há alguns anos, o diretor centralizava em
suas mãos a tomada de decisões e pouco partilhava com as comunidades locais e escolares.
A complexidade das tarefas de gestão e organização da escola, o avanço teórico-prático da
educação e de sua gestão, a democratização
das relações escolares e a discussão das formas
de escolha dos diretores, começam a interferir
nessa lógica tradicional de gestão. Isso quer dizer que a organização e a gestão da escola passam a ser assunto dos diferentes segmentos que
compõem as comunidades locais e escolares.
Nesse cenário, questões como avaliação educacional, planejamento escolar, calendário, projeto político-pedagógico, eleições,
festas e muitas outras atividades e decisões
contam com a participação cada vez maior
dos pais, dos estudantes, dos professores,
dos funcionários, entre outros.
Essas mudanças acarretam a necessidade de se pensar o processo de organização
e os mecanismos de participação na escola e,
ainda, de se estruturar a gestão com a participação de outros membros, além do diretor.
Nesse sentido, algumas escolas passam a ter
uma equipe gestora, contando com coordenadores, supervisores, vice-diretores, professores etc., que trabalham coletivamente com o
diretor, buscando soluções e alternativas para
melhorar o funcionamento das escolas:
Como gestor escolar, o diretor, tem que
aprender a ouvir e respeitar opiniões das
pessoas da comunidade escolar, mesmo
que essas pessoas sejam consideradas
por ele inferiores intelectualmente. Porque,
a direção se constrói e se legitima na participação, no exercício da democracia e na
competência da construção coletiva de um
projeto que reflita o projeto de homem e da
sociedade que a comunidade quer. A partir
daí o diretor começa a respeitar posições
contrárias aos seus pensamentos e começa
a entrar na lógica da gestão escolar autônoma e coletiva dos conselhos escolares
(FERREIRA & AGUIAR, 2001, p. 113).
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Esse caminho somente é trilhado num
processo de gestão democrática, cujas ações
apontam para o diálogo, a descentralização
de informações e decisões e a busca e manutenção de acordos e parcerias.
Esse processo de mudança, que amplia
o estabelecimento de ações compartilhadas
na escola e fortalece a forma de organização
coletiva, com a estrutura de equipe gestora
e a criação e a atuação dos conselhos escolares, tem se mostrado um dos caminhos
para se avançar na democratização da gestão escolar. Nessa direção, definir claramente
as atribuições e o papel político da equipe
gestora e do conselho escolar é fundamental.
De igual modo, é necessário destacar as atribuições comuns das duas instâncias e suas
formas de articulação político-pedagógica.
Dessa forma, o responsável último pela
escola deixaria de ser o diretor, passando a
ser o próprio conselho, em corresponsabilidade com o diretor, que dele também faz parte.
A vantagem desse tipo de solução é que o
conselho, na condição de entidade coletiva,
fica menos vulnerável, podendo tomar medidas mais ousadas, sem que uma pessoa,
sozinha, corra o risco de ser punida pelos escalões superiores. Supõe-se que, assim, o dirigente da escola (o conselho) detenha maior
legitimidade e maior força política, posto que
represente todos os setores da escola.
Para se ter uma mudança significativa
no sistema escolar, precisa ter uma gestão
que seja mais democrática, onde os alunos,
professores e toda a comunidade escolar
participem deste processo, com opiniões,
ideias, conforme as prioridades da escola.
Essa prática demanda do gestor conhecer
bem a instituição escolar, para poder gerir
ações juntamente com todos os elementos da
escola, e preparar o lugar para uma gradual
transformação e adaptação.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O
CONSELHO ESCOLAR
O Projeto Político Pedagógico (PPP)
define-se assim: Etimologicamente o termo
projeto – projetare significa prever, antecipar,
projetar o futuro, lançar-se para frente (VEIGA,
2001, p. 32). A partir desse entendimento,
construímos um projeto quando temos uma
demanda para tal, quando temos um problema.
A construção do Projeto Político Pedagógico surge a partir da necessidade de organizar e planejar a vida escolar, quando o
improviso, as ações espontâneas e casuais
acabam por desperdiçar tempo e recursos,
os quais já são irrisórios. Sendo o Projeto Político Pedagógico a marca original da escola, ele pode propor oferta de uma educação
de qualidade, definindo ou aprimorando seu
modelo de avaliação levando em consideração os principais problemas que interferem
no bom desempenho dos alunos; estabelecer e aperfeiçoar o currículo voltado para o
contexto sociocultural dos educandos; apontar metas de trabalho referentes à situação
pedagógica, principalmente no que se refere
às experiências com metodologias criativas e
alternativas. Em função disso, é que se considera importante estruturar os princípios que
norteiam as práticas educacionais.
A administração escolar, nela incluída o
ato de planejar as ações educacionais, pode
ser feita de forma centralizada e autoritária,
como participativa e democrática, includente
ou excludente. Quando a mesma assume a
forma participativa e includente, permite uma
maior eficiência social e educacional. Para
tanto, necessitamos de um instrumento de
planejamento que permita a participação de
todos os atores de forma democrática.
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Para isso surge o Projeto Político-Pedagógico, que quando elaborado e executado
de forma participativa, tem se mostrado um
importante instrumento de inclusão social
e de gestão democrática da escola pública
(DIAS, 2003, p.1). O termo pedagógico, por
sua vez, refere-se à dimensão que possibilita
a efetivação da finalidade da educação, que
é o ato de ensinar e de aprender. Veiga nos
esclarece a relação entre os dois termos:
Nesta perspectiva, o projeto da escola
é sua expressão política, ou seja, é o documento base no qual está contida sua filosofia,
suas concepções de sociedade, de educação, de homem. Dele faz parte o currículo que
é considerado sua essência, o que a escola
tem de melhor para oferecer aos seus alunos.
É justamente aí que se revela a gestão democrática: na seleção dos conteúdos
relevantes e historicamente construídos, por
parte dos professores, ouvindo também os
seus alunos, pais, funcionários, que por meio
do trabalho coletivo, constroem suas consciências pessoais e sociais, a cidadania. Eles
trazem consigo elementos de um currículo
implícito, emergente e necessário para discutir questões da sociedade atual que afetam
diretamente a vida da comunidade escolar.
Consolidar a cultura da participação significa construir a gestão democrática e consequentemente formar cidadãos. Podemos observar que
o Projeto Político-Pedagógico é um documento
norteador do trabalho escolar, cujo objetivo principal é melhorar a qualidade da educação.
É um processo inacabado, portanto
contínuo, que vai se construindo ao longo
do percurso de cada instituição de ensino.
O projeto se dá de forma coletiva, onde todos os personagens direta ou indiretamente,
pais, professores, alunos, funcionários, corpo
técnico-administrativo são responsáveis pelo
seu êxito. Assim, sua eficiência depende, em
parte, do compromisso dos envolvidos em
executá-lo.

O ENCONTRO DOS CONSELHOS E A
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Hoje em dia as escolas, consideram
que a atuação dos Conselhos Escolares tem
contribuído muito para aperfeiçoar a gestão
democrática, como lugar de discussão e resolução dos assuntos pedagógicos, administrativos, financeiros e da política escolar. Assim, o Conselho Escolar fica sendo um aliado
para fortalecer a escola e democratizar as
relações de ensino.
Cabe ao Conselho Escolar discutir e esclarecer seus objetivos, obrigações e valores
que precisam ser assumidos, determinando
prioridades e auxiliando o dia-a-dia na escola;
as reuniões são para estudar e refletir sempre, que contenham, sobretudo, a avaliação
do trabalho escolar.
Democratizar a gestão para fortalecer
os organismos de participação na escola,
como o Conselho Escolar, pode ser uma opção criativa para abranger os diversos segmentos da sociedade local e escolar nos problemas vivenciados por elas. Isso permitirá
um aprendizado da coletividade, que irá fortalecer a Gestão Democrática escolar e consolidar esse processo através do Conselho
Escolar.
O Conselho Escolar tendo o papel de
instigar e realizar uma contínua avaliação
do Projeto Político-Pedagógico das escolas,
seguindo, intervindo e atuando, fornece fatalmente uma nova rotina escolar, em que a
comunidade se aproxima para enfrentar os
problemas diários e também, os problemas
sociais graves da realidade escolar.
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Essa proposta de discussão está presente hoje em praticamente todos os discursos da reforma educacional no que se refere à
gestão, constituindo um "novo senso comum"
(PARO, 1997, p. 44), seja pelo reconhecimento da importância da educação na perspectiva democrática em que se vive de regulação
e progresso da sociedade, seja pela necessidade de valorizar e considerar a diversidade
do cenário social, ou ainda a necessidade
de o Estado sobrecarregado que para Barroso (2000, p. 34) justifica-se em "aliviar-se de
suas responsabilidades, transferindo poderes
e funções para o nível local”.
Dentro dessa visão de transformação,
nasce à necessidade de estudo da concepção de secretários de educação,
diretores e que pesquisadores sobre a
direção das escolas, entre outros conhecimentos, as suas diversidades e especificações, que muito interagem com os
estudos para a formação de profissionais
da área educacional, para “traçar parâmetros que influenciam na produção escolar
dos projetos político-pedagógicos e nas
reuniões de discussão dos setores da escola – professores, dirigentes, alunos e
conselheiros” (LIMA, 2000, p. 166).

Uma escola de qualidade para todos,
que respeita o indivíduo com suas diferenças
e limitações que trata a criança como agente de sua própria aprendizagem, parece uma
utopia, porém uma revolução no sistema de
ensino é capaz de proporcionar a escola sonhada por todos.
Os professores precisam assumir o
papel de partícipes e não o papel principal,
orientar sim o processo de aprendizagem,
organizar atividades junto com seus alunos
a fim de desenvolver mecanismos cognitivos
para o aluno aprender na prática a solucionar
problemas, estimular as crianças e confiar em
seus potenciais.
Nesse ponto de vista as crianças vão
tendo autonomia, se tornando responsáveis,
distinguindo liberdade de libertinagem, e que
sua liberdade inicia onde inicia a liberdade
do outro, exerce sua cidadania conhecendo
a força da verdadeira democracia.

Nesse contexto, o papel do Conselho
Escolar é o de ser o órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do
processo de gestão democrática, não como
instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como um parceiro de
todas as atividades que se desenvolvem no
interior da escola.
Há toda uma legislação educacional,
definida pelos espaços parlamentares competentes, influenciados pelos movimentos
sociais organizados, que pode ser acionada
para favorecer a gestão democrática da escola básica e a existência de Conselhos Escolares atuantes e participativos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar democracia não é nada fácil principalmente quando a tratamos com transparência, responsabilidade e comprometimento para atingirmos os mesmos objetivos. Em uma
gestão, na qual se respeita a opinião de cada indivíduo, o limite e habilidade de cada um, fica
agradável construir projetos delegando a cada participante, algo que possa ajudar na execução das atividades, conseguindo com que todos participem do processo, isso é democracia.
Porém, para alcançar os objetivos, deve-se estar realmente comprometido e empenhado.
Assim, na gestão pedagógica, o diretor tem que ter como objetivo, a qualidade no ensino
compreendendo a criança como parte desta construção e preparando para sua formação na
sociedade em que vive. O conselho de Escola é o local onde podemos dar voz ao aluno e a
todos que não tem oportunidade de se manifestar, de dialogar, enfim de se comunicar.
O necessário acesso dos alunos e seus familiares e dos funcionários não docentes,
somando-se aos professores e dirigentes, para participarem da gestão escolar depende de
esforços múltiplos, ou seja, todos têm que investir cotidianamente na organização coletiva e
compreender que a construção de uma cultura democrática demanda tempo.
Desta forma a educação não deve estar voltada apenas para formar indivíduos que
estejam preparados para o mercado, mantendo e reforçando o pensamento coletivo da sobrevivência, mas deve conduzir ao indivíduo ao processo de transformação social afim de que
tenha condições de optar pela sua condição de vida.
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AULA DE INGLÊS: UMA ABORDAGEM CRÍTICA
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar as mudanças de algumas teorias para a
aula de inglês no Ensino Médio de um contexto público. Essas teorias dizem respeito ao letramento
crítico e aos novos papéis do inglês na globalização, já que atualmente o falante nativo não pode
mais ser visto como o falante ideal (Graddol, 2006). Com base nos resultados obtidos, o trabalho
conclui que é possível e necessário colocar em prática novas abordagens metodológicas na
escola pública, pois elas estão perfeitamente adequadas aos alunos que temos hoje em dia, além
de possibilitá-los uma visão crítica do mundo à sua volta.

Palavras-chave: Língua Inglesa; Escola Pública; Letramento Crítico; Globalização, Falante Ideal.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem por objetivo descrever uma atividade na qual foi desenvolvido o
conceito de letramento crítico. Ao iniciar um curso de pós-graduação o intuito é
sempre se aprimorar; querer transformar a aula em algo mais dinâmico e partici-

pativo.

Ao conhecer a proposta do letramento crítico, o encantamento vai surgindo e com isso
percebe-se que era exatamente isto que estava faltando nas aulas. Afinal, para que se está
ensinando inglês aos alunos? O que estamos acrescentando na vida deles enquanto cidadãos
dando uma aula tradicional como a que vemos acontecendo há anos?
Devido ao pequeno número de aulas por turma e ao fato das salas de aulas serem
extremamente numerosas, acaba-se não dando a atenção necessária para cada aluno. Em
geral, as aulas de língua inglesa nas escolas públicas acabam sendo muito superficiais, não
se tem tempo suficiente para detectar o que o aluno não está aprendendo e trabalhar isto de
forma mais direcionada, além de na maioria dos casos priorizar-se apenas a leitura e compreensão textual, já que ouvir e auxiliar 40 ou 42 alunos tendo apenas 2 aulas semanais é
praticamente impossível.
É provável que devido ao fato dos alunos não acreditarem que seja possível aprender
inglês nas escolas públicas, a atividade tenha se tornado mais difícil, professores já têm por
hábito dizer aos seus alunos que a diferença não está no ensino e sim na dedicação de cada
um, salienta-se sempre que o imprescindível é acreditar em si e crer que será capaz. Quando
os alunos pensam desta forma parte do trabalho já está garantido.
Quando se trabalha com uma turma por vários anos se torna mais fácil visualizar o
aprendizado/crescimento. O desenvolvimento das atividades torna-se mais fácil, pois conhecendo os alunos e eles também já estando familiarizados com o professor não existe mais
aquele medo ou receio de falar algo e ser repreendido pelo professor.
Tendo isso em mente, o necessário seria trabalhar de uma forma que o professor pudesse fazer diferença na vida dos alunos, fazê-los refletir sobre situações reais e não apenas
trabalhar situações vistas em diálogos de livros didáticos, que provavelmente, nunca serão
vivenciadas daquela forma por eles. Sendo assim, é necessário conhecer um pouco mais a
abordagem do letramento crítico e se dispor a trabalhar com os alunos esse novo conceito.
Acredito que apesar das dificuldades exista uma motivação mútua nas aulas, o professor
sempre procura incentivar os seus alunos e ao mesmo tempo é motivado por eles, procurar
ministrar aulas de modo que elas não se tornem maçantes é um dos caminhos, é interessante
termos tempo para rir quando surge algo engraçado na aula, criar uma aproximação entre
professor e aluno, pois é justamente essa aproximação que possibilita um melhor desenvolvimento.
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A implantação de novos conceitos em sala de aula não é fácil, pois exige muito tempo
e dedicação do professor, de acordo com Lima (2009:86), o ponto de vista do professor
deve ser exposto ao aluno, mas isso não significa que esta seja uma verdade única ou que
este queira convencer seus alunos, porém o professor deve estar munido de argumentos,
para que ao ouvir o professor e seus colegas de sala o aluno possa se posicionar diante de
uma situação problema. De início precisamos ter uma ideia clara do que é letramento, leitura
crítica e letramento crítico, em seguida exemplificar esse conceito através de uma atividade
disponível na proposta curricular do estado de São Paulo.
Assim, temos como objetivo principal mostrar que a partir de uma abordagem crítica o
ensino-aprendizagem de uma nova língua pode ser muito mais significativo. E como objetivo
específico, Conceituar letramento; leitura crítica e letramento crítico; Contribuir para a reflexão
e discussão sobre a importância do ensino voltado para o letramento crítico, focando sempre
no desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes como também seu valor
no processo de ensino e socialização.
A fim de justificar esta pesquisa, mostramos que o ensino-aprendizagem de uma nova
língua nos traz a cada dia novos desafios, com isso ter o aluno como protagonista é essencial
para o seu desenvolvimento, o educando precisa ter ciência de que tem um papel ativo em
sua aprendizagem, saber que não está ali somente para absorver conteúdos, mas também
para agregar.
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LEITURA CRÍTICA OU LETRAMENTO
CRÍTICO?
Antes mesmo de falar sobre leitura ou
letramento crítico vejamos o que é letramento
segundo Soares (2003, p.15).
O que mais propriamente se denomina
Letramento, são muitas as facetas – imersão das crianças na cultura escrita, participação em experiências variadas com
a leitura e a escrita, conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros de
material escrito – e o que é propriamente
a alfabetização, de que também são muitas as facetas – consciência fonológica e
fonêmica, identificação das relações fonema–grafema, habilidades de codificação
e decodificação da língua escrita, conhecimento e reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala
para a forma gráfica da escrita (SOARES,
2003, p. 15).

Já segundo as OCEM-LE (Menezes de
Souza e Monte Mór, 2006, p.109)
O conceito de letramento se afasta de
uma concepção de linguagem, cultura e
conhecimento como totalidades abstratas
e se baseia numa visão heterogênea, plural e complexa de linguagem, de cultura
e de conhecimento, visão essa sempre
inserida em contextos socioculturais (
Monte Mór, 2006, p.109).

Assim podemos dizer que alfabetização é o processo de aquisição e apropriação da escrita, enquanto letramento é o saber
ler dentro de um contexto, o desenvolvimento desta habilidade na sociedade. Podemos
conciliá-las, já que cada uma tem uma finalidade, para isto, necessitamos de metodologias diferentes, lembrando que não existe um
método e sim vários métodos para ambas, já
que cada criança tem uma forma diferenciada
de aprendizagem.
Agora que já foi feita a distinção entre
alfabetização e letramento, vejamos o que
é letramento crítico. Letramento crítico (doravante LC) está relacionado ao fato de ler,

escrever e expressar-se criticamente. Sendo
assim, qual a diferença entre leitura crítica e
letramento crítico, afinal qual é a melhor abordagem? Qual me trará melhores resultados?
Provavelmente alguns educadores já
tenham se perguntado se estão trabalhando
leitura crítica ou letramento crítico com seus
alunos. Embora, pela nomenclatura se pareçam, existem diferenças entre as duas. Segundo Cervetti et al (2001):
Leitura crítica é o processo de avaliação
da autenticidade e validade de materiais e
de formular uma opinião sobre ele. É essencial para qualquer um lidar com questões controversas para ser capaz de ler
criticamente .... [o leitor] deve entender os
significados implícitos, bem como declarou. Ele deve avaliar a fonte de onde ele
está lendo. Ele deve diferenciar a importância dos fatos sem importância .... Ele
deve ser capaz de detectar tratamentos
deformado pelo preconceito. Ele deve ter
em mente os preceitos e intenções dos
autores e avaliar se no desenho de suas
conclusões, o autor considerou todos
os fatos apresentados (CERVETTI et al,
2001).

A leitura crítica está baseada no texto
em si, nas informações que o autor nos passa
e tenta nos convencer. Os questionamentos
utilizados em uma leitura crítica sempre vão
girar em torno do texto, como por exemplo:
. Que tipo de texto é este?
. Para quem o texto foi escrito?
. Qual a intenção do autor?
. Como o autor tenta nos convencer?
Estudando o texto e fazendo uma leitura algumas vezes até superficial o aluno consegue responder aos questionamentos sem
muita dificuldade. Para tentar ilustrar melhor
utilizarei uma atividade da proposta curricular do estado de São Paulo (2008), que em
uma tentativa de padronizar o estudo resolveu orientar todas as escolas, fazendo assim
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com que todos os alunos tivessem acesso a
conteúdos indispensáveis para cada série, a
proposta tem como orientação o letramento.
Segundo a mesma:
A orientação baseada no letramento sustenta-se nas relações existentes entre os
princípios – saber e fazer – em múltiplas
linguagens e gêneros discursivos propiciando na construção de uma visão de
ensino de línguas que seja capaz de
promover autonomia intelectual e maior
capacidade de reflexão dos aprendizes,
contribuindo decisivamente para a formação cidadã dos educandos (SÃO PAULO,
2008).

8º ano. Como dito anteriormente, a atividade
tem duração de 4 aulas (para o capítulo inteiro), levando-se em consideração que aqui
está apenas parte do capítulo, podemos concluir que a mesma seria finalizada no máximo
em 3 aulas.

De acordo com a proposta curricular,
não devemos mais priorizar somente a gramática ou as funções comunicativas, mas
sim, fazer com que nossos alunos conheçam
as diferentes formas de interpretar o mundo,
através das atividades contidas na proposta.
A atividade selecionada foi elaborada para o
8º ano do ensino fundamental e tem como
conteúdo:
. datas comemorativas;
. texto descritivo e sua organização;
. retomada do presente simples e
. introdução do passado simples (verbos regulares)
Com esta atividade, a qual tem duração
prevista de 4 aulas, os alunos deverão:
• identificar o assunto geral do texto;
• localizar informações específicas em
um texto;
• identificar características de um texto
descritivo;
• reconhecer características culturais
de diferentes países nas comemorações de datas festivas.
A figura abaixo faz parte do primeiro
capítulo (1ºBimestre) do caderno do aluno do

Fonte: (SÃO PAULO, 2008).
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Como se pode perceber, utilizando-se
de estratégias de leitura (cognatos ou até
mesmo palavras utilizadas na pergunta) ou
até mesmo fazendo um resgate do conhecimento prévio, o aluno consegue responder
grande parte dos exercícios. Isto porque todas as informações estão no texto, o aluno
precisa apenas identificá-las.

Com o intuito de sensibilizar o leitor
para outras realidades, também poderia ser
selecionada uma imagem de moradores de
rua ou famílias que vivem em condições precárias, pois certamente nossos alunos não
conseguiram relacionar a imagem à festividade, já que não estão habituados a este tipo
de imagem em livros de língua estrangeira.

Quanto ao objetivo de que o aluno reconheça características culturais em diferentes
países, com os exercícios propostos, o aluno
só iria reconhecê-las, sem maiores discussões, pois no decorrer do capítulo podemos
perceber que em nenhum momento o assunto
é retomado, nem sequer existem questionamentos sobre essas comemorações, muito
menos, uma discussão acerca dos costumes
existentes nos países relacionados no texto.

No LC a língua assume um caráter libertador, pois é através dela, criticando os
significados expressos nas entrelinhas que se
constrói um cidadão consciente. Diferenciando-se de outras propostas onde o ser humano
aprende uma nova língua para a interpretação
e comunicação, no LC esta é adquirida para
se transformar, para poder enxergar o mundo
com seus próprios olhos e não como tentam
lhe vender.

Por mais que o texto selecionado pareça simples, pois contém apenas informações
sobre testemunhos de pessoas de outros
países, ainda assim seria possível uma discussão sobre o mesmo, pois como Mattos e
Valério (2010) relatam, o LC busca justiça e
igualdade, tentando assim mudar a sociedade, promovendo a inclusão social de grupos
marginalizados.

Façamos então um comparativo com
a mesma atividade, porém desta vez voltada
para a abordagem metodológica do letramento crítico. Segundo Lopes & Rojo (2004: 37)

Sendo assim, poderia haver uma discussão em sala de aula na qual os alunos
fossem questionados sobre a uniformidade
da comemoração mostrada no texto. Poderia
ser discutido um pouco mais sobre a festa no
Brasil, pois nem todos comemoram da mesma forma, não são todos que se vestem de
branco, muitos não possuem condições de
viajar ou participar de festas. Assim, os alunos
iriam refletir a respeito da falta de informação
sobre famílias menos privilegiadas (financeiramente) não aparecem em livros, pois estes
em geral, relatam momentos felizes, fazendo
parecer que todos vivem desta forma.

É preciso levar em conta o fato de que a
linguagem não ocorre em um vácuo social e que, portanto, textos orais e escritos não têm sentido em si mesmos, mas
interlocutores (escritores e leitores, por
exemplo) situados no mundo social com
seus valores, projetos políticos, histórias e
desejos constroem seus significados para
agir na vida social. Os significados são
contextualizados ( LOPES & ROJO (2004:
37)

Como dito anteriormente, o LC busca
o que está nas entrelinhas.
Poderíamos nos questionar sobre
quem o ator quer convencer e por que quer
convencer. Este é um diferencial em relação
à leitura crítica, porém, vale lembrar que o LC
é um complemento desta. Continuamos com
o trabalho de compreensão e interpretação
textual, porém o que se busca com o LC é
o desenvolvimento crítico do aluno. Segundo as OCEM-LE (Menezes de Souza e Monte
Mór,2006:116): “Nesse trabalho de leitura,
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que visa a um letramento crítico, ganham ênfase as representações e as análises a respeito
de diferenças, tais como: raciais, sexuais, de
gênero e as indagações sobre quem ganha
ou perde em determinadas relações sociais”

tido no que venham a ler, e não simplesmente
que extraiam o sentido do texto.
Sendo assim, poderia ser acrescentado
algumas informações para expandir a abordagem de leitura crítica que a apostila propõe, a
fim de desenvolver um trabalho de letramento
crítico com os alunos. Para isso, baseado em
Cervetti et al (2001) observamos abaixo um
quadro que resume as principais diferenças
entre leitura crítica e letramento crítico:

O aluno deve ser consciente de que nenhum texto é neutro, sempre haverá tentativa
de persuasão ou nunca serão exibidos todos
os lados com a mesma ênfase, ou seja, sempre será priorizado o que o autor considera
correto. Espera-se que alunos construam senDistinctions Between Liberal-Humanist Critical Reading and Critical Literacy Distinções entre leitura crítica e letramento crítico
Área

Critical Reading Leitura
Crítica
Knowledge
Knowledge is gained
(epistemology) Co- through sensory experience in
nhecimento
the world or through rational
thought; a separation between
facts, inferences, and reader
judgments is assumed. O conhecimento é adquirido através da experiência de mundo.
Reality (ontoloReality is directly knowagy) Realidade
ble and can, therefore, serve
as a referent for interpretation.
A realidade pode ser conhecida e serve como um referencial para a interpretação.

Authorship Au-

Detecting the author
toria
's intentions is the basis for
higher levels of textual interpretation. Detectando as intenções do autor pode-se ter
níveis mais altos de interpretação textual.
Instructional
Development of higher
goals objetivo edu- level skills of comprehension
cacional
and interpretation Desenvolvimento da compreensão e interpretação

Critical Literacy Letramento crítico
What counts as knowledge is not
natural or neutral; knowledge is always based on the discursive rules of a
particular community, and is thus ideological. O conhecimento não é neutro,
baseia-se nas regras de uma determinada comunidade.
Reality cannot be known definitively, and cannot be captured by language; decisions about truth, therefore,
cannot be based on a theory of correspondence with reality, but must instead
be made locally. A realidade não pode
ser conhecida de forma definitiva, mas
sim feita localmente.
Textual meaning is always multiple, contested, culturally and historically situated, and constructed within
differential relations of power. O significado é sempre contestável, culturalmente e historicamente levando-se em
consideração as relações de poder.
Desenvolvimento da consciência
crítica Development of critical consciousness
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Tendo como base as informações sobre
LC vejamos a mesma atividade, porém agora aprimorada, levando aos alunos algumas
imagens que representam diferentes celebrações de Ano Novo. Após a apresentação das
imagens, outras questões podem ser trabalhadas, alguns exemplos de questões estão
logo abaixo da atividade. O propósito das
questões é fazer com que os alunos reflitam
e percebam que em muitos lugares as pessoas não comemoram a festividade da mesma
maneira, isso devido a fatores culturais, financeiros e por diversos outros motivos.
Com o intuito de resgatar o conhecimento do aluno as cinco primeiras questões,
devem ser apresentadas logo após a demonstração das imagens, para assim obtermos um
melhor resultado na discussão, já as duas
últimas questões devem ser apresentadas ao
final dos exercícios propostos pela apostila,
pois estas estão voltadas ao LC, já que para
respondê-las, certamente terão que fazer uma
reflexão devido aos “Por quês” contidos nas
mesmas.
Responda as questões:
1= Sobre o que vai falar o texto? Como
você sabe disso?

7= Você comemoraria o Ano Novo
como os Chineses ou como os Mexicanos?
Por que (não)?
As imagens expostas aos alunos podem ser outras, como sugeri anteriormente o
mais viável é trabalhar com algumas imagens
que sensibilizasse o leitor. Vale lembrar que
podemos a todo momento adequar o conteúdo ao nosso público.
O aluno será sempre o protagonista no
LC, o aprendiz deixou o papel de elemento
passivo, para ter participação no seu processo de aprendizagem.
As aulas tradicionais de língua inglesa
apenas priorizam as relações de poder que
temos hoje, conformando e tirando do aluno
a oportunidade de questionar o sistema existente, para mudar este cenário o ideal seria
valer de aulas mais democráticas, assim o
que é recomendado pelo LC seria alcançado.
Podemos perceber que não existe
uma abordagem melhor do que a outra, o
que pode e espera-se ser feito é mesclar/
aprimorar, desta forma os resultados serão
melhores, pois se optar pela utilização apenas
de uma delas certamente será deixado em
algum momento algo importante para trás.

2= Qual é a cor que lembra esta comemoração? O que ela significa?
3= Qual o significado de outras cores?
4= Existe alguma cor que as pessoas
não gostam de usar no Ano Novo? Por quê?
Você usa essa cor?
5= Como você e sua família comemoram esta data? Alguma das fotos é familiar
para você?
6= Todas as pessoas no Brasil comemoram esta festa da mesma forma? Por quê
(não)?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Professores devem se aprimorar cada dia mais, mesmo sabendo das dificuldades que
irão encontrar pela frente, pois quando se reciclam não estão pensando só em seus alunos,
mas também em si, professores não querem e não devem ficar parados no tempo, ver a tecnologia chegar e ser devorada pelos seus alunos filhos e/ou netos e ele ali, com a lousa e
o giz prontos para mais um massacre, e quem sabe até ouvir que são antigos, antiquados,
que não entendem o que eles falam ou pior, que não sabem porque não é da época deles.
É necessário acordar para a realidade. (In)felizmente a tecnologia está aí e os alunos,
independente da idade já a utilizam; sendo assim por que não trazê-la para a sala de aula?
As dificuldades são inúmeras, mas certamente cada professor sabe como adequar suas atividades de forma a se aproximar e fazer com que seus alunos se aproximem.
Com esta proximidade fica bem mais fácil fazê-los refletir, discutir e expor suas ideias,
pois estará sendo trabalhado algo vivenciado por eles, isso não quer dizer que o aprendizado deva ser facilitado, mas sim respeitar o conhecimento prévio do aluno para dali chegar a
algum lugar, sem expor ou constrangê-los, tentando mostrar sempre que, por menor que seja
o seu conhecimento este será válido. É necessário valorizar os avanços dos alunos, por mais
que esses sejam mínimos.
Obviamente, que nem sempre serão possíveis aulas como esta, mas vale a tentativa e
o aprimoramento para que mais tarde, em um futuro breve possa ser percebido que as aulas
já estão melhores. Graddol (2006:82) revela em sua pesquisa que não há um único método
para ensinar inglês e indica que a prática mundial tende a abordar o ensino do inglês com a
prática de combinar os diversos métodos, buscando adequação ao contexto no qual o ensino
do inglês se desenvolve.
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TICS NA EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO
RESUMO: As Tecnologias de Informação e Comunicação já fazem parte do meio educacional há
muito tempo, porém, ainda há muito que se compreender sobre essa importante ferramenta e sua
utilização em sala de aula. A realidade atual demonstra que os estudantes estão cada vez mais
conectados, por isso a necessidade de a educação, ampliar e seguir as inovações propostas pela
sociedade. O perfil dos educadores que atuam nas salas de informática ou em sala de aula, deve
seguir o mesmo caminho dos estudantes. As aulas precisam ser adaptadas a esse novo contexto.
Dessa forma, o objetivo desse estudo foi descrever a importância das tecnologias na educação
bem como traçar características dos educadores responsáveis por multiplicar os conhecimentos
adquiridos na área. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por leituras
em sites especializados em pesquisa acadêmica. Portanto, espera-se que essa breve pesquisa
possa auxiliar os educadores na utilização das TICs no contexto escolar, inovando o planejamento
com aulas dinâmicas.

Palavras-chave: Educação; Tecnologias; Ferramentas; Educadores.
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INTRODUÇÃO

A

utilização de tecnologias voltadas para educação não é algo recente, já que,
no Brasil sua utilização iniciou-se com o Instituto Rádio-Monitor, em 1939, e o
Instituto Universal Brasileiro em 1941, que realizaram as primeiras experiências
de ensino utilizando o rádio. Outras experiências como o Movimento de Educação Base
(MEB), tinha como objetivo alfabetizar e apoiar os alunos por meio de “escolas radiofônicas”,
principalmente na região nordeste. O projeto Minerva vigorou de 1967 a 1974 em caráter
experimental, e tinha como foco usar o satélite doméstico, fazendo uso do rádio e televisão
como transmissores com fins educativos. Em 1978 e 1981 foram criados os Telecursos 1º e
2º graus respectivamente, que em 2000, recebe o nome de Telecurso 2000, este, direcionado
a Educação a Distância.
Com a chegada da Internet no Brasil, na década de 1980, a expansão das tecnologias
na educação aumenta e traz inovações para o contexto escolar.
A presença das TICS, no âmbito educacional, chega com o desafio de formar professores para exercer a função de multiplicador no ensino das diversas utilizações dessas ferramentas em sala de aula. Atualmente a tecnologia já faz parte do cotidiano escolar em todas
as etapas da educação, principalmente pela velocidade que as informações são transmitidas.
Os estudantes estão cada vez mais conectados, por isso cabe aos professores seguir essa
mesma velocidade em sua formação a nível tecnológico, pois, a educação já está nessa nova
era das TICs.
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi descrever a importância das tecnologias na
educação bem como traçar características dos educadores responsáveis por multiplicar os
conhecimentos adquiridos na área.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por pesquisas em sites
especializados em artigos acadêmicos. Serão abordados tópicos que visam o entendimento
das TICs e sua utilização no cotidiano escolar, suas contribuições no ensino aprendizagem,
bem como a importância da habilitação dos professores para trabalhar com tecnologias em
sala de aula.
Sendo assim, espera-se poder auxiliar na compreensão da importância das TICs na
educação, evidenciando como essas ferramentas podem auxiliar no ensino aprendizagem
dos estudantes e na implementação de planejamentos cada vez mais integrados com as
tecnologias presentes no contexto escolar.
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ENTENDENDO AS TICS
Quanto à concepção de Tecnologias
da Informação e Comunicação mencionadas
como TICs são classificadas como conceitos
das tecnologias da informação (TI). Compreende-se que TICs correspondem em todos
os meios tecnológicos que são usados como
instrumento de informação e que colabora na
comunicação. Assim, utilizadas em diferentes
setores, e está em grande destaque na atualidade.
TICs equivale em TI bem como quaisquer maneiras de propagação de ideias, que
equivalem e estão unidas aos métodos informacionais e comunicativos. Para Oliveira e
Moura (2013):
TIC é um conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre si,
podem proporcionar a automação e/ou a
comunicação de vários tipos de processos existentes nos negócios, no ensino e
na pesquisa científica, na área bancária
e financeira etc. (OLIVEIRA E MOURA,
2013, p.89).

Dessa forma, a Tecnologia da Informação e Comunicação corresponde em métodos que propiciam uma comunicação em diversos cenários e em distintas metodologias,
devendo ser usadas no ensino contribuindo
na técnica do ensino aprendizagem dos estudantes bem como colaborando na estrutura
usada pelo educador.
Se falando de informação e comunicação na Educação, as TICs propiciam ao
docente uma melhor compreensão dos educandos das Tecnologias, já que, as mesmas,
atuam como meios eficientes, participativo,
que motivam a atenção dos estudantes, pois,
por ser alguma coisa que é parte da rotina
dos educandos, onde grande número tem
contato a algum mecanismo tecnológico, se
vêm mais estimulados a envolverem-se nas
atividades que englobam mídias tecnológicas
ou outro mecanismo.

É imprescindível que a qualificação docente seja trabalhada de modo significativo
e aceitável na razão de orientá-lo no que se
atribui a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, como
o educador pode fazer uso da tecnologia em
benefício do ensino aprendizagem dos estudantes, como também aprimorar e orientar as
técnicas e recursos usados pelo professor na
sala de aula, na direção dos estudantes enquanto a utilização das TICs em favor do progresso cognitivo, social e cultural da criança.
A tecnologia deve ser uma grande parceira na educação, contudo, a utilização desse mecanismo deve ser refletida e monitorada
para que impeça ação negativa e contribua
no progresso saudável da criança. De acordo
com Oliveira e Moura (2013, p.78) “O termo
TIC é a junção da tecnologia ou informática
com a tecnologia da comunicação, a Internet
é um ensinamento claro disso.” Desta maneira pelo enorme número de conhecimento que
se pode acessar com esses mecanismos é
importante uma supervisão e estudo no que
corresponde a utilização das TICs no ensino
aprendizagem das crianças.

AS NOVAS TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO
Um ensino de qualidade procura sempre a evolução do estudante, tanto no contexto escolar, como social e cultural, desta
maneira é fundamental que os docentes estejam sempre analisando e considerando a
performance tanto dos estudantes quanto das
suas práxis.
Unir as Tecnologias da Informação e Comunicação no método de ensino e aprendizagem, pode favorecer de maneira considerável
se utilizada de forma apropriada pelos educadores e estudantes, procurando utilizar-se
desses mecanismos de maneira pedagógica.
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É necessário que os estudantes se encontrem inteirados quanto a utilização das
TICs e habilitados para fazer uso desses mecanismos para a sua evolução cognitiva e
pessoal. “A inclusão digital não fica somente
na vivência da criança ou do adolescente estudante na escola; ela transcende esse contexto e se amplia para a vida familiar e social”
(SANTORI, HUNG E MOREIRA, 2016, p.140).
Com a inclusão dos instrumentos tecnológicos e das mídias digitais, a educação passa a ser vista como uma nova possibilidade
para o ensino aprendizagem dos estudantes,
trazendo mais entusiasmo e comprometimento dos estudantes nas aulas e atividades sugeridas. Para Oliveira e Moura (2013):
A incorporação das TICs deve ajudar
gestores, professores, alunos, pais e funcionários a transformar a escola em um
lugar democrático e promotor de ações
educativas que transcenda os limites da
sala de aula, instigando o educando a ver
o mundo muito além dos muros da escola, respeitando constantemente os pensamentos e princípios do outro. O professor
deve ser capaz de reconhecer as diferentes maneiras de pensar e as curiosidades
do aluno sem que haja a imposição do
seu ponto de vista (OLIVEIRA; MOURA,
2013, p.81).

Para que o ensino aconteça e propicie
um progresso expressivo para os estudantes,
os educadores necessitam estar habilitados
e capacitados para atuar da melhor maneira
seus encargos com propósito de uma educação em prol da aprendizagem dos estudantes, objetivando melhorar e considerar a
educação.
Diversos autores indicam as TICs e
suas vantagens para a Educação e a função
do educador no uso delas. Conforme os autores a incorporação da Tecnologia da Informação e Comunicação na educação é algo
novo e que vem ampliando, por isso se tem
inquirido muito sobre esse novo instrumento
pedagógico, como maneira de convivência na

educação, pois, fica cada vez mais importante
que profissionais do ensino se assenhoram-se mais profundamente dos meios e dos instrumentos relacionados às TICs.
Através da utilização das TICs os educadores podem alcançar os assuntos analisados com a vida cotidiana do estudante, transformando a escola um espaço mais cativante
com diversos tipos de fontes de informação e
comunicação na e construção dos estudantes, fazendo com que os alunos aprendam de
forma agradável, de maneira lúdica e tornando o estudante um desfrutador desses mecanismos, capaz de usá-las para sua formação
e aprendizagem.
No que se refere a função do educador
no uso da Tecnologia da Informação e Comunicação, tais instrumentos só será útil quando
os docentes possuírem condições no que diz
respeito à utilização, das mesmas, já que não
se trata de utilizar-se de qualquer maneira,
mas com a assistência lúcida, conhecendo
como decifrar, refletir e gerir criticamente a
tecnologia.
Outra questão está na qualificação dos
educadores, pois os estudantes estão quase que, constantemente, familiarizados para
o uso das tecnologias, em contrapartida, a
maioria dos educadores não estão capacitados ou habilitados. Ressalta também que
as aulas fornecidas convencionalmente estão
produzindo falta de interesse nos estudantes,
pois atualizam-se de conhecimentos através
dos aparelhos tecnológicos, e com a falta de
qualificação por parte dos educadores, torna-se um obstáculo para eles terem contato
com a cultura tecnológica para o sistema de
ensino-aprendizagem.
É necessário que na formação, o educador obtenha saberes básico de informática,
pedagógicos, para que consigam incorporar
a Tecnologia da Informação e Comunicação a
ideia pedagógica, que se instruam e saibam
lidar com esse novo estudante, reexaminando
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suas práxis e utilizando-se de forma positiva
dos mecanismos tecnológicas, contando com
as potencialidades das ferramentas, atualizando-se frequentemente, pois, o educador assume a função de intercessor no método ensino
aprendizagem.
A qualificação continuada dos professores na inclusão dos meios tecnológicos
a práxis pedagógica, que conheçam e consigam tratar com esse novo aluno, revendo
suas metodologias e fazendo uso de maneira
positiva dos mecanismos tecnológicos, valendo-se das potencialidades dos instrumentos,
atualizando-se frequentemente pois o docente
incube-se da função de mediador no sistema
ensino aprendizagem.
A sociedade está sofrendo várias transformações e que as mudanças ocorrem em
virtude às novas tecnologias de informação e
comunicação, que vão se integralizando lentamente as ações educativas, e que também
produzem inúmeros efeitos, alcançando várias áreas sociais, e o ensino não está livre
dessa transformação que acontece através da
tecnologia. Mostra também que a adequação
das instituições escolares quanto a utilização
das TICs ainda é um obstáculo para alguns
educadores, já que, muitos não conhecem as
ferramentas tecnológicas.
As instituições escolar podem fazer uso
das TICs como recursos de aprendizagem no
currículo escolar, pois, devem ser usadas nos
trabalhos extracurriculares, ou, como acréscimo didático nas matérias, quando são vinculada a uma práxis formativa que considera os
conhecimentos que os estudantes possuem,
relacionado aos saberes escolares, favorecem e são imprescindíveis para a criação dos
conhecimentos, oportunizando aprendizagem
e progresso, possibilitando melhor competência na área de comunicação e propiciando
que os mesmos gerem e compartilhem saberes.

A Política de Inovação Educação Conectada tem como política condutas como
igualdade das oportunidades entre as instituições escolas públicas do ensino básico
para utilização pedagógica da tecnologia; independência dos educadores quanto à adesão da tecnologia para a educação; incentivo
ao protagonismo do estudante; vasto acesso
aos meios educacionais digitais de qualidade,
entre outros.
O Brasil possui um extenso histórico
em novidades tecnológicas educacionais,
mesmo com o crescimento lento, escolas e
educadores usam algumas na contribuição
das aulas e ações escolares. A existência das
tecnologias no cotidiano pedagógico autoriza a atuação dos estudantes no sistema da
aprendizagem.

A RELEVÂNCIA DA HABILITAÇÃO DOS
EDUCADORES PARA O USO DAS TICS
A visão que o educador possuirá da
criança e do seu progresso cognitivo orientará muito na escolha das suas técnicas, pois,
se o educador analisa a criança como um
ser impassível no método do ensino aprendizagem, ou entende a infância como um período de pouca relevância no progresso do
ser humano, provavelmente suas práxis serão
convencionais e profícuas onde a criança não
disporá das chances de viver seu cenário recente e tão pouco colaboraram para a formação de um indivíduo analítico e social.
Observando-se a criança como um ser
dinâmico no método da aprendizagem, como
alguém com particularidades singulares, ou
ver a infância como uma etapa inicial de grande relevância na formação do ser humano
diligente e crítico na coletividade da qual faz
parte, o educador possuirá uma conduta na
intermediação do saber de maneira a colaborar expressivamente para o progresso do estudante e procurará levar para a sala de aula,
técnicas que considerem as peculiaridades
das crianças,
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As crianças de uma forma geral, independentemente da classe social estão cada
vez mais inseridas no mundo tecnológico, na verdade essa nova geração já é
chamada de ‘nativo digital’, por nascerem
nesse mundo avançado tecnologicamente. (BEHENCK; CUNHA, 2013, p.194).

Desta maneira, a atividade docente
pode colaborar para a educação dos estudantes quanto a utilização das TICs, já que, é
algo que pertence à realidade das crianças,
como também conquista a atenção e estimula a vontade pelas atividades pertinentes ao
conteúdo.
Contudo é necessário que o educador
esteja disposto para fazer uso desses meios
no método escolar, adaptando-se e vencendo
os obstáculos encontrados a fim de possibilitar aos estudantes uma educação de qualidade e considerável, respondendo às adversidades e competências dos alunos.
Fazer uso de mecanismos tecnológicos
na técnica de ensino aprendizagem, torna-se
cada vez mais importante, pois deixa as aulas mais eficientes, agradáveis, como propicia
aos discentes uma maneira distinta de educação.
Sendo assim, para que isso realmente
aconteça e se realize de modo que todos que
se encontram implicados nesse seguimento
sintam-se exultantes e favorecidos, a questão
das TICs precisa ser bem processada, a maneira de instruir e aprender podem ser favorecidos por essas tecnologias, como exemplo,
a internet, que disponibiliza e traz uma variedade de conhecimentos, mídias e softwares,
que ajudam na aprendizagem.
As técnicas pedagógicas quanto a utilização dos mecanismos tecnológicos, precisam levar em consideração os obstáculos e
os desafios que o educador defronta quanto
a utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação, e de que maneira as derrotas
para que a educação não seja acometida ou

precária, considerando suas técnicas e metodologias em sala de aula no que corresponde
ao assunto.
Desta maneira é de grande relevância
entender como o educador da educação fundamental usa a tecnologia em benefício do
ensino aprendizagem dos estudantes, como
também quais as técnicas e recursos são utilizados pelo professor na sala de aula, na
instrução dos discentes enquanto a utilização
das TICs em prol do progresso cognitivo, social e cultural da criança.
Segundo Paiva; Costa (2015) a tecnologia deve ser uma grande aliada na educação das crianças, ao contrário do que muitos
imaginam, igualmente nas escolas quanto em
casa, na intimidade familiar, a utilização, das
mesmas tem que ser ponderada e fiscalizada
para que seja impossibilitado influências negativas e não se transforme num instrumento
que atrapalhe o progresso sadio da criança.
A escola necessita estar consciente
da sua função no sistema educacional, no
que corresponde ao referido assunto, desta
maneira os educadores precisam habilitar-se
e se manterem informados quanto às evoluções das tecnologias bem como instruir de
maneira correta os estudantes para que, os
mesmos, entendam como fazer uso desses
mecanismos para uma melhor aprendizagem
e progresso social dos estudantes.
O trabalho docente está muitas vezes
relativo à qualificação do educador e de que
forma buscam capacitar-se profissionalmente
para desenvolver sua função com qualidade
e entusiasmo em benefício do ensino aprendizagem.
A capacitação dos educadores no sistema do ensino com a inclusão das TICs, torna-se fundamental para que suas atividades
sejam elaboradas de maneira que os instrumentos tecnológicos sejam utilizados como
ferramentas de apoio nas aulas.
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É de suma importância que os professores tenham práticas pedagógicas e postura renovadas diante do novo cenário que
podemos observar na educação, com o uso
das ferramentas tecnológicas é necessário
que haja uma reciclagem de suas práticas
e busquem qualificar-se para a uso desses
recursos,
O professor deve estar em constante observação em relação aos anseios e necessidades de seus alunos. Mostrar-se
aberto para opiniões e ideias que possam
melhorar sua prática em sala de aula. Valorizando os saberes de seus alunos e
compreender que cada um vive uma realidade diferente e que por esse motivo
cada um pode aprender de maneiras e
proporções diferentes é um fator importante para escolha de sua prática docente. (SANTOS, FRANÇA;SANTOS, 2017,
p.8).

Aperfeiçoar as técnicas pedagógicas é
de grande relevância para que os educadores
possam exercer uma postura coesa no uso
das ferramentas tecnológicas, fazendo com
que, as mesmas, colaborem nas atividades,
promovendo mais entusiasmo nas aulas e na
explicação dos assuntos apresentados, deixando-as mais agradáveis e aprimorando sua
prática.
Uma boa capacitação docente é de
grande relevância para que os educadores
tenham uma estrutura para exercer suas funções de forma apropriada, sendo as TICs algo
novo na educação, a habilitação dos profissionais torna-se imprescindível para que, os
mesmos, se encontrem qualificados na utilização dos meios tecnológicos.
Desta maneira “Ao mesmo tempo em
que o professor vai em busca de seu aperfeiçoamento ele também está procurando melhorias para que seus alunos compreendam
melhor os conteúdos a serem trabalhados na
sala de aula”. (SANTOS, FRANÇA e SANTOS,
2017, p.5).

Buscar recursos para capacitar-se, realizar um aperfeiçoamento profissional, elaborar
novas ações, é essencial na atualidade, visto
que, as mudanças acontecem tão depressa,
decorrente das evoluções tecnológicas e a
forma como as informações encontram-se
prontos ao acesso de todos. Os educadores
devem observar as evoluções e usá-las em
prol da educação e do progresso dos estudantes, observando-se a relevância das TICs
como recurso pedagógico no processo do
ensino aprendizagem.
A atividade pedagógica pertinente a utilização da TICs melhora consideravelmente
o trabalho e as ações docentes, pois contribuem nas aulas apresentando um meio ativo, lúdico e que despertam a atenção dos
estudantes, e estes, se sintam empolgados
pelos assuntos e estimulado a participarem
das aulas e práticas sugeridas.
Vale evidenciar que a eficiência das mídias e dos mecanismos tecnológicos resulta
muito da maneira com que o educador investiga esses dispositivos nas aulas e como procuram fazer com que os estudantes se sintam
fascinados e incentivados pelos temas.
Não satisfaz apenas fazer uso dos meios
como maneira de recreação, e sim, usá-los
como uma colaboração nas aulas para um
ensino aprendizagem de valor. Muitos educadores encontram vários obstáculos para pôr
em ação o ensino com o uso das TICs. De
acordo com Sartori, Hung e Moreira (2016):
[...] As inserções de novas tecnologias
na escola e, consequentemente, nas práticas pedagógicas, por vezes podem ser
dolorosas tanto para docentes, quanto
para discentes, provocando frustrações,
receios, ansiedade, mau emprego dos
recursos e ferramentas e ainda uma hibridização entre o público e o privado, entre
o individual e o coletivo (SANTORI, HUNG
e MOREIRA, 2016, p.14).
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É evidente a complexidade que muitas
corporações atravessam no que se refere a
mecanismos tecnológicos para colaborar no
ensino aprendizagem dos estudantes como
também no que se refere às práticas pedagógicas com o emprego dos recursos e instrumentos tecnológicos.
Ocasionalmente, as escolas públicas
possuem poucos aparelhos para a utilização
dos educadores e estudantes, outros casos,
na qualificação, os educadores não desfrutam
de um apresto congruente para utilizarem-se
da melhor maneira os instrumentos.
A formação docente é muito insuficiente
na habilitação e capacitação dos profissionais
da educação no que se relaciona a utilização
da Tecnologia da Informação e Comunicação,
e quando essa matéria é exposta e trabalhada
na capacitação docente ocorre de maneira
superficial ou de modo precário. Saber conhecer nossos dispositivos é fundamental para
uma boa utilização dos meios oferecidos.
Oliveira e Moura (2013) nos mostram
que a inclusão das TICs na rotina escolar impulsiona a evolução do pensamento analítico,
criativo dos estudantes e colabora para uma
aprendizagem solidária, uma vez que promove a execução de ações midiáticas que deixam os assuntos mais recíprocos.

TICS NO ENSINO-APRENDIZAGEM DOS
ESTUDANTES
No sistema do ensino-aprendizagem é
necessário destacar a relevância do aprender
com vivência, disposição, aprender de modo
recíproco, incorporando a Tecnologia da Informação e Comunicação no método do ensino
e no progresso dos estudantes, procurando
fazer uso dos mecanismos e mídias tecnológicas da melhor maneira possível.
Segundo Oliveira e Moura (2013, p.79)
“As escolas devem fazer uso das TICs como
novos meios de aprendizagem em todos os
aspectos do currículo. Hoje as TICs são uti-

lizadas em trabalhos extracurriculares, ou
em disciplinas como complemento didático”.
Usar as TICs nessa concepção, concorre e
beneficia no progresso dos discentes, oferecendo um ensino aprendizagem de valor,
colaborando para uma educação relevante.
Ao se fazer a utilização inapropriada
das TICs no sistema de ensino aprendizagem,
a eficiência deste método torna-se insuficiente, onde não há uma colaboração adequada
para o progresso dos estudantes. Utilizar as
TICs em prol do ensino aprendizagem dos
discentes não é apenas exibir mídias por
meios de equipamentos tecnológicos, é importante que ocorra uma programação apropriada, para que os meios, sejam utilizados
corretamente, auxiliando as atividades docente e colaborando para uma metodologia mais
animada, dando mais independência para os
estudantes e aperfeiçoando as práticas dos
educadores. Para Paiva e Costa (2015):
Diferente do que muitos pensam, a tecnologia pode ser uma grande aliada no ensino das crianças, tanto na escola quanto
em casa. Mas, este uso deve ser ponderado e fiscalizado para que evite influências
negativas e não se torne um mal para o
desenvolvimento sadio de uma criança.
(PAIVA e COSTA, 2015, p.7).

Para que o progresso dos estudantes
seja expressivo no processo de aprendizagem com o uso dos meios tecnológicos é
necessário que ocorra uma orientação e um
programa por parte dos responsáveis, para
que o uso desses recursos colabore para o
ensino aprendizagem e seja utilizado de maneira positiva.
Unir a tecnologia para um progresso expressivo dos estudantes requer do educador
uma ação apropriada, incluindo os recursos
tecnológicos para que auxiliem no processo
do ensino aprendizagem e se torne eficaz na
educação dos alunos. De acordo com Oliveira e Moura (2013):
30 - setembro/2021 - Educar FCE

358

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

As TICs possibilitam a adequação do
contexto e as situações do processo de
aprendizagem às diversidades em sala de
aula. As tecnologias fornecem recursos didáticos adequados às diferenças de cada
aluno. As possibilidades constatadas no
uso das TICs são variadas, oportunizando que o professor apresente de forma
diferenciada as informações. (OLIVEIRA
e MOURA, 2013, p.78).

Ao utilizar as TICs, ocorrerá uma contribuição relevante no processo do ensino
aprendizagem, já que, através desses recursos, o educador pode elaborar uma aula que
estimule os estudantes a participarem, preservando-os atentos na exibição dos tópicos por
parte dos estudantes.
Segundo Costa e Souza (2017) o uso
efetivo das tecnologias da informação e comunicação nas instituições escolares torna-se
fundamental para que ocorra a inclusão mais
completa dos estudantes no cenário escolar,
bem como na sociedade que a cada dia fica
mais tecnológica.
Sendo assim, a utilização das TICs no
ensino, além de colaborar para o progresso
dos estudantes, os dispõe para uma sociedade em que os recursos tecnológicos se
encontram cada vez mais presentes nos diversos contextos da população. O progresso
dos estudantes ocorre à medida que as atividades docentes são elaboradas com o propósito de conceituar o ensino aprendizagem
dos discentes, e que o sistema ocorre quando
os educadores fazem uso dos equipamentos
tecnológicos pedagogicamente utilizando os
meios para que as aulas fiquem mais favoráveis. Conforme Oliveira e Moura (2013):
É preciso compreender que a ferramenta
tecnológica não é ponto principal no processo de ensino e aprendizagem, mas um
dispositivo que proporcional a mediação
entre educador, educando e saberes escolares, assim é essencial que se supere
o velho modelo pedagógico é preciso ir
além de incorporar o novo (tecnologia) ao
velho. (OLIVEIRA e MOURA, 2013, p.80).

É necessário compreender que o educador inicialmente tem que ter uma qualificação apropriada para a inclusão das TICs no
espaço escolar seja elaborada de forma apropriada possibilitando modificar o processo de
ensino mais ágil e vencendo os obstáculos
e desafios encontrados pelos educadores e
educandos no que corresponde a utilização
das Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino aprendizado e no evoluir dos
estudantes.
A aprendizagem dos discentes torna-se
mais agradável e movimentada através das
TICs visto que, os mesmos, estão em contato
diário com alguns desses meios tecnológicos,
e o acesso aos conhecimentos devem ocorrer
com clareza e de maneira imediata. Afirma
Oliveira e Moura (2013) que:
As escolas devem fazer uso das TICs
como novos meios de aprendizagem em
todos os aspectos do currículo. Hoje as
TICs são utilizadas em trabalho extracurriculares, ou em disciplinas como complemento didático. O computador ainda não
é considerado um recurso do cotidiano
para criação de pesquisa. Precisamos então começar a pensar no que realmente
pode ser feito a partir da utilização dessas novas tecnologias, particularmente da
internet, no processo educacional. Para
isso, é necessário compreender quais são
suas especificidades técnicas e seu potencial pedagógico (OLIVEIRA; MOURA,
2013, p.79).

Ainda que às vezes os meios tecnológicos a disposição das escolas seja parca,
quando utilizados de maneira apropriada o
método da aprendizagem dos estudantes
tende a ser mais capacitado e fascinante, extraindo-os da monotonia e do total convencionalismo, pois as mídias sendo incluídas
nas técnicas habituais devem colaborar no
progresso cognitivo dos estudantes.
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Os meios tecnológicos provêm um ensino mais ágil e lúdico, invocando a atenção
dos estudantes e incentivando a curiosidade,
estimulando-os a saírem à procura de mais
referências, e assim, aumentando seus conhecimentos.
Para tanto, a evolução dos estudantes
decorre da maneira com que os educadores
desenvolvem suas técnicas, pois é importante que a utilização das TICs seja congruente
para com a aprendizagem, se encontrando
incorporada de forma apropriada no ensino
dos estudantes, ajudando os educadores nas
aulas e colaborando de maneira expressiva
no sistema do ensino aprendizagem.
Entende-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm papel
relevante em nossa sociedade e que a escola tem assumido o uso, das mesmas,
como uma das maneiras pedagógicas de
buscar, criar e divulgar conhecimentos e informações. As TICs podem servir de meio
para se ampliar os saberes e para se criar,
novas formas de aprender e ensinar. É inegável que seu uso vem ampliando possibilidades comunicativas e educativas (SANTORI, HUNG; MOREIRA, 2016, p.135).

Mediante os obstáculos existentes, é de
extrema relevância evidenciar que o ensino
aprendizagem dos estudantes com efeito torna-se mais estimulador e envolvente quando
há um incentivo para que os mesmos sintam-se seduzidos e estimulados, considerando-se
a realidade da escola no que se concerne
aos poucos meios acessível na instituição
aos educadores que desenvolve suas atividades com o uso das TICs de maneira coesa,
colaborando para um ensino aprendizagem
aceitável, visto que com a utilização das TICs
é plausível trabalhar de maneira que os estudantes sintam-se estimulados a participarem
efetivamente das práticas e trabalhos elaborados, procurando e compartilhando os saberes conquistados, propiciando autonomia aos
estudantes e incorporando um mundo que os
cativam e incitam suas curiosidades.

Assim, com o uso das TICs os educandos têm mais autonomia para exprimir seu
conhecimento no que concerne o assunto em
questão, bem como permite que todos desenvolvam práticas modernas, colaborando para
um ensino aprendizagem com novos meios
e que propicia uma maneira mais ampla de
ensino.
Após os pontos pesquisados, pode-se
concluir que a utilização das TICs na educação auxilia para o progresso e na participação
dos estudantes nas aulas e práticas sugeridas
se utilizada de forma apropriada, e que apesar do parco recurso acessível na escola e
como ocorre em algumas outras também, os
educadores executando da melhor maneira
seu trabalho docente. Com as Tecnologias
da Informação e Comunicação no contexto
escolar atribuída com uma ação docente responsável e coesa no ensino aprendizagem,
o progresso dos estudantes acontecerá com
eficiência e qualidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores SARTORI, Ademilde Silveira,
HUNG, Elias Said, MOREIRA, Patrícia Justo
(2016), OLIVEIRA, C.; MOURA, S. P. DE OLIVEIRA, C (2015); PAIVA, Natália Moraes Nolêto de, Costa (2015); entre outros que abordam o tema discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse estudo buscou evidenciar algumas especificidades da utilização das
TICs no ambiente escolar; descrever características do professor habilitado para desenvolver
atividades com objetivo de ampliar o ensino aprendizagem, conciliando os conteúdos desenvolvidos de forma mais lúdica, utilizando-se assim de ferramentas e equipamentos presentes
nas escolas para este fim.
Conforme destacado no texto a Tecnologia da Informação e Comunicação corresponde
a métodos que propiciam uma comunicação em diversos cenários e possuem distintas metodologias, utilizadas como ferramenta e contribuição no ensino aprendizagem dos estudantes,
já que, atuam como meios eficientes e participativos, que motivam a atenção dos estudantes.
O estudo aborda a importância do perfil dos educadores que estarão à frente do trabalho a ser desenvolvido com os estudantes. Assim, é necessário que este educador esteja
consciente da responsabilidade para fazer uso desses meios, levando em consideração a
realidade dos alunos, já que, a utilização dessas tecnologias na escola deve ser algo a contribuir com a aprendizagem.
A presença de meios tecnológicos acarreta um ensino que envolve a ludicidade, provocando a atenção dos estudantes e, dessa forma, estimula a curiosidade e os leva a busca
de novos conceitos e conteúdos para ampliar seu conhecimento.
Sendo assim, espera-se que essa pesquisa possa auxiliar os professores na utilização
das TICs em sala de aula como uma contribuição no ensino aprendizagem e estímulo dos
estudantes, já que proporcionam aulas mais dinâmicas e interessantes, pois fazem parte do
seu cotidiano.
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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 e a malária.
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 e a compreensão da cultura brasileira.
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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
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.
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INTELLIGENTSIA E A DIFUSÃO 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 é o de 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 E A URBE
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 e o
que 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.
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 bibliográfica destes dois
pensadores renomados (Gilberto Freyre e Celso Furtado).
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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 na década
de 50 em que Furtado escreveu seu célebre
livro: “Operação Nordeste”, o Brasil estava em
grande ebulição e a linha 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 e a abertura em massa de estradas para
dar lugar ao progresso e praticidade dos automóveis.

Em Furtado vemos a necessidade de
uma intervenção planejada, promovendo
transformação e a superação do arcaísmo
da estrutura fundiária com uma economia de
grande concentração de renda nas mãos de
um número reduzido de latifundiários (FURTADO,1959).
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.

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.

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.

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.

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).

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.

Desta forma, Freyre arvorara-se contra
a onda modernizante e as inovações arquitetônicas que ganhavam espaço em território
nacional:
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O empenho modernizante dos anos 1920
provoca reações contrárias, de preservação e de defesa da região. Há também
um posicionamento contra um cosmopolitismo 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).

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:
[...]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.

PRESSUPOSTOS DA PESQUISA
É necessário analisar alguns conceitos
geográficos que são utilizados ao longo deste
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 é o de 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 a
de ‘visões de mundo.” Sendo a primeira:

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.
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[...] a ideologia tem por fundamento a divisão social do trabalho e a divisão 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
Freire (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, teses e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A 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 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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FORMAÇÃO INICIAL DO(A) PEDAGOGO(A): A BUSCA POR UMA
PRÁXIS DE QUALIDADE
RESUMO: A pesquisa em questão foi realizada com o objetivo de identificar em obras acadêmicas
elementos que tendem a questionar a aprendizagem e desenvolvimento profissional docente
com fins a identificar princípios norteadores que gerem uma formação inicial de qualidade. Para
isso utilizou-se de autores(as), como: Gonçalves (2009); Lima (2006); Mizukami (2004); Monteiro;
Marcelo (2009) e Gatti (2009). Deste modo, a temática: “Formação de Professores” tem por eixo
condutor contemplar os conhecimentos que se referem à interface entre o saber pedagógico
e os conteúdos específicos, tendo como foco induzir os recém habilitados a refletirem sobre
o ensino e aprendizagem decorrentes no desenvolvimento profissional da docência, ou seja,
teorizando quais são as ferramentas e processos necessários para que haja uma formação
docente inicial (graduação) e continuada de qualidade. Nos habilitando assim, à reflexão de
quais são as competências profissionais e práticas pedagógicas que devem conduzir a tal êxito.
Para tanto, constará aqui quais são os desafios encontrados durante a formação e no exercício
profissional, tais como: multiculturalismo, ensino reflexivo, professor como pesquisador, utilização
de novas tecnologias e políticas públicas para a educação.

Palavras-chave: Pedagogia; Graduação; Formação Inicial
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa em questão foi realizada com o objetivo de identificar em obras acadêmicas elementos que tendem a questionar a aprendizagem e desenvolvimento
profissional docente com fins a identificar princípios norteadores que gerem uma
formação inicial de qualidade. Para isso utilizou-se de autores(as), como: Gonçalves (2009);
Lima (2006); Mizukami (2004); Monteiro; Marcelo (2009) e Gatti (2009).
Deste modo, a temática: “Formação de Professores” tem por eixo condutor contemplar
os conhecimentos que se referem à interface entre o saber pedagógico e os conteúdos específicos, tendo como foco induzir os recém habilitados a refletirem sobre o ensino e aprendizagem decorrentes no desenvolvimento profissional da docência, ou seja, teorizando quais
são as ferramentas e processos necessários para que haja uma formação docente inicial
(graduação) e continuada de qualidade.
Nos habilitando assim, à reflexão de quais são as competências profissionais e práticas
pedagógicas que devem conduzir a tal êxito. Para tanto, constará aqui quais são os desafios
encontrados durante a formação e no exercício profissional, tais como: multiculturalismo, ensino reflexivo, professor como pesquisador, utilização de novas tecnologias e políticas públicas
para a educação.
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FORMAÇÃO INICIAL DO(A)
PEDAGOGO(A): A BUSCA POR UMA
PRÁXIS DE QUALIDADE
No começo da docência os professores ficam como coloca Lima (2006), com um
‘frio na barriga’, um desespero, uma angústia, a ‘sobrevivência’ que acontece a todo o
momento, pois por mais que o professor tenha um planejamento, o inesperado sempre
acontece e ele tem que estar preparado para
superar os desafios do cotidiano escolar.
Quando o professor entra na escola
depara-se, em muitas ocasiões, com a falta
de auxílio de seus pares e essa é uma das
razões que levam o docente a se decepcionar
com a profissão, além de não saberem como
tratar os pais dos seus alunos que constantemente reclamam do trabalho pedagógico.
Por isso, Lima (2006) descreve abaixo
a relação dos pais na instituição escolar;

Por mais que existam as dificuldades a
cada dia de trabalho muitos permanecem na
profissão, por causa do sentimento de ‘descoberta’, pela sensação de responsabilidade
por uma sala no qual temos os ‘nossos próprios alunos’, aprendendo a cada dia com
variadas circunstâncias e relações um com o
outro, possibilitando-se também, o aprender
com os alunos valorizando o recado que eles
nos transmitem enriquecendo o nosso próprio
aprendizado profissional e/ou pessoal.
Outro fator de ‘descoberta’ é o momento
em que o professor iniciante procura o apoio
dos colegas de trabalho, buscando com eles
experiências docentes para ajudá-lo na sua
construção profissional formando assim, parcerias pedagógicas. Por fim, a última descoberta, é a de que a formação do professor
deve ser contínua e principalmente política
para transformar a sociedade e formar cidadãos intelectuais e críticos do sistema político.

E aí a importância da mediação institucional da escola, tanto na definição clara do
papel e do lugar de participação dos pais
(via Projeto Político Pedagógico), quanto
no apoio direto com as professoras [...]
Aliás, quando se trata das relações entre escola e as famílias, pesquisas têm
mostrado quão difíceis elas são, em certa
medida pela falta de clareza das funções
de cada uma dessas partes. (LIMA, 2006,
p. 93).

Outro pensador que nos inferiu muitas
reflexões foi a autora Mizukami (2004). Ela
elabora sinteticamente como se dera durante
o tempo, as análises sobre a formação de
professores. É elucidado a respeito da ideia
emergente em programas de investigação sobre o ensino durante a década de 70, mais
especificamente a respeito do programa do
processo-produto como sendo um dos mais
vigorosos e produtivos.

Outro fator de dificuldade no início da
docência é a aprendizagem dos alunos e a
disciplina que acarreta no professor um sentimento de insegurança no método e no ensino
e aprendizado dos alunos, o medo misturado
com o desespero de como controlar a situação (reforçando que isso ocorre por conta da
falta de apoio que esse docente sofre no seu
começo de carreira).

A objetividade de tal programa abordava a respeito de como as metodologias dos
educadores se relacionam com as transformações nos desempenhos dos discentes.
Assim, ocorre então uma série de generalizações e resoluções que geraram a formatação sistêmica de configuração de cursos de
formação de professores, embasados cientificamente para que assim fossem eficientes
para o processo de ensino-aprendizagem eficaz.
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As metodologias empregadas neste
programa, foram especificamente relações
através de: estudos experimentais, correlacionais ou mesmo descritivos, baseados nas
análises ocorridas entre as variações observadas no rendimento dos alunos bem como
nas condutas dos professores. Observa-se
que tais investigações eram também embasadas em referenciais teórico-metodológicas
na área da Psicologia.
Segundo Mizukami (2004), muitos foram os ganhos com esse tipo de pesquisa,
em que se estabeleceram como foco as atuações dos docentes e dos discentes em ambientes de sala de aula, evidenciando-se que
a conduta do professor pode ser atrelada ao
desempenho do aluno, bem como as instituições escolares podem fazer diferença na
aprendizagem dos educandos.
Esta temática na época fora de total
importância, pois até então se dava exclusivamente ao aluno a responsabilidade de sua
boa ou má sorte na escola.
Posteriormente, houve estudos a partir
dos anos 80, a respeito de como se dava o
‘pensamento do professor’ e o ‘conhecimento
do professor’; assim passaram a ser desenvolvidos argumentos superando alguns dos
principais problemas teóricos e metodológicos enfrentados pela pesquisa processo-produto.
Sendo assim, se averiguou a respeito
do pensamento do professor que estes têm
conhecimento sobre seus alunos, do currículo, do processo de aprendizagem, entretanto,
não se constata o que os docentes sabem sobre os conhecimentos de suas áreas específicas. Sendo assim, fica evidente que as pesquisas a respeito da formação de professores
eram falhas nesta questão, como aponta;

[...] as pesquisas até então realizadas ignoraram um aspecto central da vida da
sala de aula: o conteúdo específico da
disciplina que os professores lecionam.
Tais pesquisas não investigavam como o
conteúdo específico de uma área de conhecimento era transformado a partir do
conhecimento que o professor tinha em
conhecimento de ensino. Tampouco perguntaram como formulações particulares
do conteúdo se relacionam com o que
os estudantes passaram a conhecer ou
a aprender de forma equivocada (SHULMAN, 1986 apud MIZUKAMI, 2004, p. 3).

Com isso, vieram as indagações de
como é que procedem bons professores para
cumprirem a tarefa de lecionar com qualidade
fazendo com que seus alunos aprendam?
O que os diferencia dos docentes ditos
comuns? A partir daí, houve a hipótese de
uma questão referente de que a eficiência de
tais professores não está apenas ligada ao
que ou o que eles sabem, pois foi falida a
concepção de que ou os professores sabem
ou não sabem, mas ao contrário, acredita-se
que estes dominam diferentes graus e especificações do conhecimento, mas a questão
que começou a emergir era a de como então
o professor consegue transmitir o conhecimento que tem para os alunos, segundo o
autor;
Todo ensino contém uma tensão fundamental entre idéias tais como elas são
compreendidas por especialistas de uma
disciplina e como elas devem ser compreendidas por crianças. Professores
explicam idéias complexas a crianças
oferecendo-lhes exemplos, analogias ou
metáforas, contando-lhes histórias ou
oferecendo demonstrações, construindo
pontes entre a mente da criança e a compreensão mais desenvolvida na mente do
professor. Essas pontes envolvem tráfego
de mão dupla, na medida que as crianças oferecem suas próprias representações ao professor, assim como para
outras crianças. (SHULMAN, 2004 apud
MIZUKAMI, 2004, p. 3).
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Para tanto, foi necessário pesquisar a
respeito de quais os conhecimentos eram necessários por parte dos docentes em cada
área de ensino, como tais conhecimentos são
construídos e de que forma ensinar tais conhecimentos. Segundo a autora, para que os
docentes sejam bons profissionais, é necessário que estes tenham [̈ ...] diferentes tipos de
conhecimentos, incluindo conhecimento específico, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular¨ (MIZUKAMI,
2004, p.4).
Com estes pressupostos surge então a
concepção de haver a necessidade da existência de uma base de conhecimento para
o ensino. Esta teoria defende a sintaxe dos
conhecimentos mínimos que um professor
deva ter, seja ele de qual área for, para poder
lecionar em seus primeiros anos de profissão,
pois, segundo o autor, esta linha de raciocínio
defende que devam coexistir os seguintes aspectos: conhecimento do conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral e conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja;
[...] a base de conhecimento se refere a
um repertório profissional que contém categorias de conhecimento que subjazem
à compreensão que o professor necessita
para promover aprendizagens dos alunos.
Trata-se de um modelo que foi desenvolvido considerando o conceito de ensino
como profissão, envolvendo delimitação
de campo de conhecimento que pode ser
sistematizado e partilhado com outros:
os profissionais do ensino necessitam de
um corpo de conhecimento profissional
codificado e codificável que os guie em
suas decisões quanto ao conteúdo e à
forma de tratá-lo em seus cursos e que
abranja conhecimento pedagógico quanto conhecimento da matéria. (MIZUKAMI,
2004, p.4).

Seguindo este pensamento, os professores bem sucedidos não são aqueles que
possuem uma gama de conhecimentos empíricos e/ou sensitivos a respeito de determinada disciplina, mas sim aqueles que sa-

bem os conceitos científicos dos conteúdos e
conseguem transformá-los em aprendizagem
pessoal para depois em aprendizagem dos
alunos, além de dominarem métodos para
comunicar este conteúdo para alunos de diversas idades e saberes. Para que tal ocorra,
é necessário que o docente saiba a respeito de conhecimento pedagógicos (didáticas)
para que o processo de ensino aprendizagem
ocorra com eficiência, sempre reforçando o
conhecimento também dos alunos e suas especificidades que envolve suas vidas, cultura,
comunidade, etc.
Além de obter abrangência de conhecimento pedagógico específico que inclui a
compreensão do que significa ensinar um
tópico de uma disciplina específica, assim
como os princípios e técnicas que são necessários para tal ensino
A base de conhecimento para o ensino
(Shulman, 1987) vai sendo gradualmente
construída a partir de quatro fontes básicas: os conteúdos das áreas específicas
de conhecimento; os materiais e as estruturas organizacionais; a literatura referente
a processos de escolarização, de ensino
e de aprendizagem e desenvolvimento humano, bem como sobre os fundamentos
normativos, filosóficos e éticos da educação e, por fim, pela sabedoria da prática, a fonte menos codificada de todas
(MIZUKAMI, 2004, p. 6).

Para que o docente alcance o raciocínio
lógico de aprendizagem diversa dos alunos,
é necessário que este se coloque no desafio
de absorver um conhecimento de muitas maneiras diferentes.
Para que isso ocorra, os professores
deverão usar de “análises, ilustrações, metáforas, exemplos, experimentos, simulações,
dramatizações, músicas, filmes, casos de ensino, demonstrações etc.” (MIZUKAMI, 2004,
p. 7).
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É necessário também, que o docente
saiba selecionar como o processo de ensino
e aprendizagem será desenvolvido a partir do
repertório representacional já identificado e
escolhido, considerando aspectos básicos de
organização e manejo da classe em relação
às características dos alunos em geral: habilidades, gênero, motivações, pré-concepções
em relação à área e ao tópico específico. Este,
seguido de uma avaliação - que nada mais é
que uma comparação - constante relativa às
compreensões, possíveis dúvidas e/ou equívocos dos alunos. Em seguida vem à reflexão,
que é o diagnóstico crítico do desempenho
do professor. São processos reflexivos sobre
a ação pedagógica, a utilização de conhecimentos analíticos para examinar o próprio
trabalho.
É elucidada também por Mizukami
(2004), que apesar de uma parte significativa
da base de conhecimento de uma profissão
tenha sido gerada por especialistas na academia, tal base não constitui conhecimento
profissional a menos que, e até que seja efetivamente utilizada em contextos específicos
e no campo da prática.
Esta base de conhecimento acadêmico é necessária ao exercício profissional, entretanto não é suficiente, pois profissionais
aprendem a profissão também no exercício
prático, tanto individualmente quanto em termos de comunidades inteiras de aprendizado,
e considera que as lições da prática deveriam ter uma maneira de informar e co-dirigir
o próprio desenvolvimento do conhecimento
da academia.
Por fim, enumeram-se três desafios centrais para os processos formativos: a amnésia
(‘eu me esqueci disso’), a ilusão da aprendizagem ou a compreensão ilusória (‘eu pensei
que havia entendido isso’) e a falta de uso do
que foi aprendido ou ideias inertes (‘eu compreendo, mas não posso usar isso’).

Ela relata que se houvesse o desenvolvimento de um repertório de casos - na fase
de formação inicial - poderia ajudar a guiar
os professores em seus pensamentos e reflexões sobre o ensino, utilizando-o como forma
de pensar sua prática no futuro, denominadas
como comunidades de aprendizagem.
Segundo Monteiro (s.d), aprender a ser
professor vai além de conteúdos e métodos
abordados em programas de formação inicial.
Esta defende que as interações interpessoais
dentro das instituições escolares também trazem grande contribuição para a formação, em
que a convivência com outros pontos de vista
formam o docente.
Pesquisadores têm estudado as instituições escolares para saberem como ocorrem
os processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional, porém esta autora além
de pesquisadora exerce o trabalho docente e,
segundo ela, este fato enobrece seu trabalho
devido ao fato de ressaltar as riquezas das
¨histórias secretas¨ das instituições.
Monteiro (s.d.) apoia em sua pesquisa que ocorreu nos seus três primeiros anos de
docência - que o aprendizado docente acontece principalmente através do caos da iniciação profissional, assim como se identifica no
excerto a seguir;
O período do desenvolvimento deste trabalho – os três primeiros anos da docência – na caracterização feita por Huberman (1995) é considerado como fase de
"sobrevivência e de descoberta" que é a
confrontação inicial da professora com as
complexidades da situação profissional. É
também o que Fullan (1999) caracterizou
como a aprendizagem no limite do caos
(MONTEIRO, s.d., p. 1).
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Também é apontado que aprender a ser
professor é algo complexo e contínuo, reforçando que a formação inicial é importante
para o exercício docente, mas que esta não
é suficiente, e que os programas de formação
ensinam apenas os professores a começarem
a ensinar, mas que aprender a ensinar é algo
que não se aprende em faculdades, e sim se
aprende apenas ao longo da carreira. Entretanto, Monteiro reafirma que;
[...] o conceito de formação como atualização científica, didática e psicopedagógica do professor, ganhando ênfase
a noção de evolução e de continuidade
em que a prática pedagógica – conteúdo, ensino e aprendizagem – é tomada
como elemento de análise e reflexão de
uma permanente construção da identidade docente em consonância com o aluno,
pressupondo que ambos, professor e aluno, aprendem. Isso significa considerar,
de acordo com Tardif (2000b:121), que
"os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos".
Significa ainda considerar que o trabalho
cotidiano é um "espaço de produção, de
transformação e de mobilização de saberes que lhe são próprios e não é somente
um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros". Nesse espaço, a partir
e através de suas experiências – tanto
pessoais quanto profissionais –, os professores constroem saberes e assimilam
novos conhecimentos, desenvolvem novas práticas e estratégias de ação (MONTEIRO, s.d., p. 2).

Monteiro (s.d.) também elucida que o
auto estudo para a formação profissional deve-se ao uso dos chamados “incidentes críticos” (estes utilizados em sua pesquisa), para
que haja a reflexão e diagnóstico da prática
docente. Estes incidentes são concebidos
como fatos expressivos no trabalho de lecionar (tanto para com os professores quanto
para os alunos e comunidade escolar em
geral), tais como: confusões, contradições e
complexidades, que fazem com que ocorram
na prática profissional.

São episódios imprevistos que causam
incômodos pessoais por saírem da zona de
conforto e requererem esforço intelectual contínuo, através de observação da prática e busca de estudos e referenciais teóricos.
Nesta perspectiva Gonçalves (2009)
constitui a primeira fase que Monteiro (s.d.)
passa na carreira docente que é um professor que luta pela sobrevivência, misturado ao
‘choque da realidade’, envolvido pelo entusiasmo da ‘descoberta’ do mundo profissional
idealizado pela carreira inicial.
Por isso, no começo da docência os
professores ficam como coloca Lima (2006),
com um ‘frio na barriga’, um desespero, uma
angústia, a ‘sobrevivência’ que acontece a
todo o momento, pois por mais que o professor tenha um planejamento, o inesperado
sempre acontece e ele tem que estar preparado para superar os desafios do cotidiano
escolar.
Quando o professor entra na escola
depara – em muitas ocasiões - como a falta de auxílio de seus pares, principalmente
da equipe gestora, e essa é uma das razões
que levam o docente a se decepcionar com a
profissão, além de não saberem como tratar
os pais dos seus alunos que constantemente
reclamam do trabalho pedagógico.
Por isso, Lima (2006) descreve abaixo
a relação dos pais na instituição escolar;
E aí a importância da mediação institucional da escola, tanto na definição clara do
papel e do lugar de participação dos pais
(via Projeto Político Pedagógico), quanto
no apoio direto com as professoras [...]
Aliás, quando se trata das relações entre escola e as famílias, pesquisas têm
mostrado quão difíceis elas são, em certa
medida pela falta de clareza das funções
de cada uma dessas partes (LIMA, 2006,
p. 93).
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Outro fator de dificuldade no início da
docência, é a aprendizagem dos alunos e a
disciplina que acarreta no professor um sentimento de insegurança no método seu ensino
e aprendizado, o medo misturado com o desespero de como controlar a situação (reforçando que isso ocorre por conta da falta de
apoio que esse docente sofre no seu começo
de carreira).
Por mais que existam as dificuldades a
cada dia de trabalho muitos permanecem na
profissão, por causa do sentimento de ‘descoberta’, pela sensação de responsabilidade
por uma sala no qual temos os ‘nossos próprios alunos’, aprendendo a cada dia com
variadas circunstâncias e relações um com o
outro, possibilitando-se também, o aprender
com os alunos valorizando o recado que eles
nos transmitem enriquecendo o nosso próprio
aprendizado profissional e/ou pessoal.
Marcelo (2009), por conseguinte, caracteriza o desenvolvimento do trabalho docente
como um processo individual e coletivo e que
a escola, como seu local de trabalho, deve
contribuir para o desenvolvimento de competências através de experiências tanto formais
quanto informais.
A partir das mudanças ocorridas nos
últimos tempos em relação à compreensão
de como acontece o processo de aprender
a ensinar as diferentes oportunidades e experiências vêm promovendo o crescimento e
o desenvolvimento do docente, permitindo-o
construir a sua identidade profissional. Na
construção do “eu profissional” encontra-se
um emaranhado de aspectos influentes como
o local de trabalho (a escola em que atua),
contextos políticos, compromissos e valores
pessoais, experiências passadas, conhecimentos de conteúdos que ensinam e como
ensinam, entre outros.

A profissão docente sempre foi conhecida como a “profissão do conhecimento”, e
que o professor tem o compromisso de transformar conhecimentos em aprendizagens
significativas para os alunos, assim, torna-se
imprescindível que o professor tome ciência
da necessidade de aprofundar suas competências profissionais e pessoais, passando
por um esforço redobrado para continuar a
aprender, pois nos dias atuais a velocidade
em que são transmitidas as informações é
bem maior que antigamente.
Desta forma, a qualidade do trabalho
do professor, e principalmente a forma como
ele ensina, são os fatores mais responsáveis
para explicar os resultados de aprendizagens
dos alunos.
A capacidade do professor em manter a
curiosidade acerca da sua turma; identificar interesses significativos nos processos de ensino e aprendizagem; valorizar
e procurar o diálogo com colegas experientes como apoio na análise de situações. (MARCELO, Apud Rudduck, 1991,
p. 129).

Assim, podemos entender o processo
de desenvolvimento docente como uma prática de permanentes indagações e buscas, a
fim de melhorar o resultado no desempenho
escolar dos alunos. Ainda sobre o desenvolvimento profissional
É o processo mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, reveem, renovam e desenvolvem o seu compromisso como agentes de mudança, com os
propósitos morais do ensino e adquirem e
desenvolvem conhecimentos, competências e inteligência emocional, essenciais
ao pensamento profissional, à planificação e à prática com as crianças, com os
jovens e com os seus colegas, ao longo
de cada uma das etapas das suas vidas
enquanto docentes (MARCELO, Apud
Day, 1999, p. 4).
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A nova perspectiva para o desenvolvimento profissional docente, ao contrário dos
modelos transmissivos, está diretamente envolvida na reforma da cultura escolar.
Levando em conta que o professor também aprende nos momentos de ensino-aprendizagem, observando, avaliando e refletindo.
Este processo se dá há longo prazo, o que
nos leva a concluir que o professor adquire
novos conhecimentos ao longo do tempo, e
os resultados são mais eficazes quando o
professor consegue relacionar suas novas
experiências às seus conhecimentos prévios,
auxiliando o mesmo na construção de novas
teorias e práticas pedagógicas.
O desenvolvimento profissional, segundo Marcelo (2009) deve ser orientado para o
próprio desenvolvimento individual, deve ser
coerente e ter metas claras. Deve ser dividido
em uma focagem nos adultos e outra focagem nas necessidades de aprendizagens dos
alunos, deve ter um foco dirigido apenas aos
professores e outro para as demais pessoas
envolvidas no processo de formação dos alunos, fora e dentro da escola.
A formação inicial também entra em
discussão quando se fala sobre identidade
profissional e o ato de se tornar professor,
pois os docentes iniciantes atribuem durante
a formação uma série de crenças, as quais
são tão enraizadas que dificultam o processo
de transformação e desenvolvimento,
As etapas da formação inicial, inserção
e desenvolvimento profissional deveriam
estar muito mais inter-relacionadas, de
forma a criar aprendizagens coerentes e
um sistema de desenvolvimento da profissão docente… O assumir a perspectiva
de aprendizagem ao longo da vida obriga
a maioria dos países a darem um maior
apoio aos seus professores nos primeiros anos de ensino e a proporcionarem
lhes incentivos e recursos para um desenvolvimento profissional contínuo. De
uma maneira geral, seria mais adequado
melhorar a inserção e o desenvolvimento

profissional dos professores ao longo da
sua carreira, em vez de aumentar a duração da formação inicial (Marcelo, Carlos.
Apud OCDE, 2005, p. 13).

A educação segundo Gatti (2009) é um
conhecimento em níveis desiguais no qual a
importância é para que se compartilhem esses conhecimentos. A educação escolar propõe um conjunto de conhecimentos que vão à
direção da formação social, moral, cognitiva,
afetiva, num determinado contexto histórico.
A educação engloba também a cultura e não só as ciências, pois segundo Gatti
(2009), o homem é a cultura onde se insere,
e com suas imagens, com significados não
só gerais, mas, locais e particulares, ou seja,
com significados que se fazem públicos e
compartilhados, mas, cujo sentido se cria nas
relações que mediam seu modo de estar nos
ambientes e com as pessoas que aí estão.
Atravessando este espaço, temos as mídias,
as crenças, os valores extrínsecos à escola e
seus agentes.
Sendo assim, o principal objetivo da
educação é a formação do aluno que constitui
o processo cognitivo, afetivo, social, moral dos
conhecimentos, dos fazeres e das tomadas
de decisões. Enquanto dentro das escolas, é
importante considerarmos a heterogeneidade
de professores e alunos, pois reconhecendo
esta heterogeneidade possibilitamos a diversificação nas práticas educacionais e a flexibilidade na estrutura da organização.
Na sociedade de hoje sabemos que
obter conhecimento é sinônimo de poder,
vantagens e facilidades, por isso ainda o conhecimento está nas mãos de poucos. Este
conhecimento que está na compreensão de
que serve para viver melhor é que entra no
jogo dos processos educativos, pois a sociedade de hoje está muito ligada à da informação e para isso é necessário que o sujeito
obtenha essa habilidade, pois se não obter
ficará excluído e desvalorizado.
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Por conta desta sociedade buscam-se
currículos e que a própria formação de professores que se adaptem ao dinamismo, as mudanças didáticas, que enfatizam os valores,
práticas e atitudes nas relações escolares.
Algumas pesquisas informam que a formação de professores é desanimadora, pois
falta neste profissional a maturação,
Não se faz milagres com a formação humana mesmo com toda a tecnologia disponível. Não dá para implantar um chip
de sabedoria no homem. Esta tem que
ser desenvolvida em longo processo de
maturação. (Gatti, 2009, p.95).

Ainda neste assunto Gatti (2009) descreve,
A estrutura e o desenvolvimento curricular
das licenciaturas, entre nós, aí incluídos
os cursos de pedagogia, não têm mostrado inovações e avanços que permitam ao
licenciando enfrentar o início de uma carreira docente com uma base consistente
de conhecimentos, sejam os disciplinares, sejam os de contextos sócio-educacionais, sejam os das práticas possíveis,
em seus fundamentos e técnicas. (GATTI,
2009, p. 95).

Em contrapartida, as poucas inovações
ficaram restritas a poucas instituições. Para
que haja um avanço é necessário que o futuro profissional da educação esteja preparado
para os saberes teórico-práticos para desenvolver, criar e ampliar o adiantamento da educação em sua variada faceta.
Já na formação continuada os professores buscam novos caminhos para o desempenho profissional, mas segundo Gatti (2009),
nem sempre essa formação está disponível e
nem sempre será adequada para o professor.
Os programas de cursos de formação que
obtêm parceria com a Secretaria da Educação e as Universidades são os que inovam os
currículos sejam nos conteúdos e materiais
didáticos.

Resumindo os cursos de formação de
professores segundo Gatti (2009), podem ser
apontados pela ausência e a importância de
um perfil profissional claro do que é ser professor; pela ausência de uma perspectiva no
sentido social do conhecimento; pela falta de
interdisciplinaridade entre cada área de professores; pela precariedade quanto ao trabalho do professor e pela escolha de conteúdos
curriculares.
Já observando o como o professor
adquire o conhecimento profissional que é
acumulado pela formação básica e pela graduação, além das experiências que vão sendo adquiridas ao longo da prática docente,
pelos relacionamentos dentro da escola e do
entendimento do contexto escolar no qual o
professor está inserido no momento tudo isso
forma este professor,
Pede-se que o currículo propicie o conhecimento da escola, conhecimento do ensino, porquê ensinar, conhecimentos para
ensinar, conhecimento de como se pode
ensinar, gestão da sala e da escola, como
também formação em aspectos da sociologia, da política, da filosofia, psicologia,
antropologia, comunicação, linguagens.
Nada mais complexo. Continuaremos
na superficialidade, no faz de conta? Os
dados disponíveis mostram que estamos
longe de conseguir currículos aderentes
às proposições do Conselho Nacional de
Educação (GATTI, 2009, p. 100).

Portanto o exercício profissional da educação está em três vertentes que possibilitam
os conhecimentos, as habilidades e as competências que são as dimensões cognitivas,
afetivas e sociais que devem estar interligadas
uma com a outra com o propósito de estudar
os contextos escolares onde se dá a socialização profissional das relações e interações.
Considerar para o futuro profissional da
educação uma diversidade de condições e domínios cognitivos, culturais, econômicos, individuais e sociais que propõe desenvolver uma formação adequada para a atuação profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises efetuadas na elaboração deste trabalho, pode-se aferir que as dificuldades que os professores deparam no início da carreira são diversas e ao mesmo tempo
sentidas por cada um de maneira diferente. Chegando, às vezes, ao desencanto pela profissão
e até mesmo o rompimento pela mesma.
E esse rompimento com a profissão acontece por meio de contextos de atuação, de
falta de apoio dos pares e do pessoal da gestão escolar, experiência na prática, dentre outros.
Nesta perspectiva, não podemos generalizar concluindo que a profissão docente não
tem solução vendo apenas as dificuldades, obstáculos e ‘desesperos’, também temos que
olhar um caminho na construção do significado e do sentido do trabalho docente, por isso,
devemos levar em consideração o prazer em ser professor que pode vir a ser determinante
para que suportemos todos os desafios e as próprias condições contrárias que permeiam a
cultura escolar, o afeto trazido no acolhimento daqueles que mais precisam no processo de
escolarização, o nosso compromisso político que vai contra a injustiça da sociedade e que por
meio do conhecimento possamos compreender essa realidade, e, a partir dela lutarmos para
conquistarmos nossos direitos a uma vida digna para todos, buscando assim, a competência
técnica na superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e das nossas de ensinar.
Lima (2006) de acordo com Silveira (2006), coloca “A mudança, só virá se nós, professores, iniciantes ou não, trabalharmos política e pedagogicamente para a reversão dessa
situação” (LIMA, 2006, p.51).
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AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O EXPRESSAR DO
SENTIMENTO DA CRIANÇA POR MEIO DO DESENHO
RESUMO: Este trabalho apresenta uma revisão das teorias de aprendizagem e de afetividade de
Piaget, Freud e alguns seguidores correlacionando-as com o desenvolvimento da afetividade
e sua influência na aprendizagem. Os conceitos de aprendizagem, da afetividade estão
correlacionados, pois juntos temos uma aprendizagem mais eficaz, quando inserimos a motivação
e o desejo como instrumentos de apropriação da inteligência. As diversas abordagens atribuem
a afetividade imprescindível valor para o desenvolvimento psíquico do ser humano. Os
vínculos emocionais que se estabelecem desde o nascimento influenciam na construção
da personalidade, do autoconceito e da auto estima do sujeito, propiciando-lhe ferramentas
necessárias para a aquisição da aprendizagem e sua conservação. Apresenta a história da
educação, vista como uma ciência que, para ser reconhecida institucionalmente, percorreu um
longo caminho, o professor precisa conhecer a trajetória da história e sua complexidade para
então compreender de fato a importância de ensinar e como ensinar, refletir o desenvolvimento
cognitivo, emocional e motor das crianças por meio de diferentes linguagens, identificar e mostrar
o desenvolvimento infantil na aprendizagem da pintura e da música.

Palavras-chave: Cognitivo; Música; Alfabetização; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho apresentará a importância da afetividade para o processo de
ensino aprendizagem com o tema do expressar o sentimento da criança por
meio do desenho. Portanto nos primeiros capítulos será abordado uma revisão
das teorias de aprendizagem e de afetividade de Piaget, Freud e alguns seguidores correlacionando- as com o desenvolvimento da afetividade e sua influência na aprendizagem.
O ensino no Brasil experimentou diversos métodos, na maioria das vezes introduzidos
sem os devidos ajustes. Com base em parâmetros curriculares nacionais, referenciais curriculares para a educação infantil, diretrizes educacionais e fundamentos educacionais, expõe
o conceito da importância do ensino da arte Educação.
As características das diferentes linguagens apresentadas no processo de aprendizagem
são: a pintura é uma forma de expressão, com a função de dar sentido às coisas expressas
e construídas, a criatividade e o desenvolvimento da sensibilidade, o conceito de espaço e
superfície.
No decorrer tratará da música, que nos traz em sua linguagem, as formas de ver, de
representar, de transfigurar, entender e transformar o mundo. E nos capítulos subsequentes,
fará uma abordagem da musicalização infantil e suas contribuições para o processo de ensino
aprendizagem.
Percebendo esse contexto da importância do ensino para o desenvolvimento do educando, cabe então aos educadores ficarem sempre atento às necessidades dos mesmos,
sempre inovando seus recursos didáticos, para que dessa forma facilite todo o processo ensino-aprendizagem, tendo sempre em vista as atualizações nas estratégias de ensino.
A criança motivada exerce um grande papel em seu desenvolvimento, pois dependendo dos conteúdos abordados ou até mesmo das disciplinas, observamos um grande avanço
em seu aprendizado, a arte pode propiciar essa facilitação dentro do processo de ensino e
aprendizagem, propiciando assim possibilidades de superar problemas que influenciaram seu
processo de aprendizagem como a falta de coordenação motora, falta de atenção, falta de
socialização entre outras dificuldades.
O presente trabalho traz como problemática: Quais as contribuições da Afetividade no
desenvolvimento do ensino e aprendizagem da criança por meio do desenho?
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

CONCEITO DE AFETIVIDADE

O projeto de pesquisa se pauta na pesquisa bibliográfica, de acordo com Gil (1996,
p.19), o qual define como “[...] um procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”.

Todos os nossos afetos podem se manifestar sob a forma de emoções ou sentimentos. No ambiente escolar as emoções e
sentimentos mais latentes se verificam nas
relações de afeto que se estabelecem entre
alunos e professores.

Onde para a elaboração do trabalho
buscou-se as principais obras educacionais
e pedagógicas citações teóricas sobre a afetividade no processo de desenvolvimento e
aprendizagem infantil, selecionando contribuições positivas da relação afetiva entre professor e aluno para o processo de aprendizagem
escolar.

As emoções são aquelas expressões
acompanhadas de reações intensas e breves
do organismo, como o choro, a gargalhada, a
paixão. Já os sentimentos são mais duradouros que as emoções e não são acompanhados de reações orgânicas intensas, a amizade e a ternura são exemplos de sentimentos.

A pesquisa de material transcorrido
após a escolha do tema central do trabalho
foi feita por meio de pesquisas online, sendo
que tanto os livros quanto artigos escolhidos
foram baixados da internet, sempre com a
preocupação de inserirmos a motivação e o
desejo como instrumentos de apropriação da
inteligência.
Foram utilizados artigos científicos e livros que abordam tanto o tema pretendido
como o desenvolver da pesquisa de forma
bibliográfica, utilizando autores que dissertam
sobre o tema, sempre baseado em teóricos
que falam sobre o processo de aprendizagem
por intermédio da afetividade.
O material utilizado sobre a afetividade
é baseado em pesquisas nos dias atuais, visto que os conceitos de aprendizagem e da
afetividade estão correlacionados, pois juntos
temos uma aprendizagem mais eficaz.

Essas manifestações fazem parte de
nossa vida psíquica e nos acompanham a
todo o momento e em todas as situações. Na
escola não é diferente e a aprendizagem depende em grande parte dessas relações afetivas estabelecidas entre professores e alunos.
Sigmund Freud (1856-1939) é o pai da
psicanálise e defensor do conceito de inconsciente. Segundo esse autor, o ser humano é
regido por forças que estão no seu interior e
que esse desconhece. A vida psíquica não
se resume a fatores conscientes (percepção,
atenção, memória, etc), mas está apoiada em
manifestações inconscientes, sendo esse o
objeto de estudo da psicanálise.
Ao descobrir a existência dessa instância, Freud retira do ser humano a ideia de
que este pode controlar totalmente seus atos
e pensamentos, afirmando que não somos
senhores absolutos de nossos próprios comportamentos.
Na Psicopedagogia o estudo das emoções só se justifica se ajuda a esclarecer as
relações durante o processo ensino aprendizagem. Como ciência nova e que bebe nas
fontes da Psicologia e da Pedagogia, podemos clamar a ajuda de ciências auxiliares
como a Psicanálise de Freud para aprofundar
nossa reflexão.
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A psicanálise não trata diretamente das
emoções ou do desenvolvimento afetivo, mas
sim da constituição do sujeito e de suas transformações ao longo da vida, onde os afetos e
suas manifestações estão presentes.
Essa ciência interessa sobretudo, pelo inconsciente, seu principal objeto de estudo. Por
meio(autor dos conceitos da Psicanálise podemos refletir sobre as várias áreas do conhecimento humano.
Freud tem poucos textos que abordam
diretamente a questão educacional, entre eles
podemos citar " O interesse científico da psicanálise de 1913" e "Algumas reflexões sobre a
psicologia escolar de 1914", porém a educação
e principalmente a relação professor aluno podem ser percebidas por meio da Psicanálise.
No cotidiano escolar podemos perceber
a carga de afetividade que interage de forma
positiva ou negativa na aprendizagem. Percebemos que o aluno é um ser pensante que vai
construindo seu mundo e o conhecimento com
sua afetividade, suas percepções, sua expressão, imaginação e sentidos. É importante destacar que a afetividade não pode ser entendida
apenas como contato físico.
Quando elogiamos um trabalho, reconhecemos o esforço do outro e o motivamos,
estamos estabelecendo uma ligação afetiva. E
é importante perceber que esta afetividade não
é unilateral.
Quando citamos o elogio de um trabalho
ou o reconhecimento do esforço, pode nos vir à
mente a imagem clássica do professor elogiando ou promovendo um aluno, mas existe toda
uma carga positiva de afetividade que também
se estabelece quando o aluno discute a capacidade do professor, elogia suas aulas, reconhece o esforço em proporcionar bom ambiente de
aprendizagem, avalia e motiva, estabelecendo
assim uma relação de troca.
É portanto pela afetividade que se pauta
todo cenário de relacionamento humano, e na
escola não poderia ser diferente. Esta afetividade e esta relação de troca criam ambientes
sociais saudáveis. O conversar, o dialogar, o
ensinar e o aprender ganha um contorno novo,
os afetos contribuem para isto.

AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM
O fortalecimento das relações afetivas entre professor e aluno contribui para o
melhor rendimento escolar? A afetividade é
pressuposto básico para a construção dos
conhecimentos cognitivos afetivos?
A afetividade é necessária na formação
de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes
de conviver com o mundo que a cerca. No
ambiente escolar é além de dar carinho, é
aproximar-se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a
sua expressão. Carinho faz parte da trajetória,
é apenas o começo do caminho.
O olhar do professor para o seu aluno é
indispensável para a construção e o sucesso
da sua aprendizagem. Isto inclui dar credibilidade às suas opiniões, valorizar sugestões,
observar, acompanhar seu desenvolvimento
e demonstrar acessibilidade, disponibilizando
mútuas conversas. Compreendemos a afetividade como substância que nutre estas ações,
e não puro ato de melosidade.
Para Jean Piaget (2001) é irrefutável
que o afeto desempenha um papel essencial
no funcionamento da inteligência. Sem afeto
não haveria interesse, nem necessidade, nem
motivação.
Afirma Piaget (2001) que o afeto é uma
importante energia para o desenvolvimento
cognitivo e estudos que integram suas pesquisas e também de Freud, especificam que
a afetividade influi na construção do conhecimento de forma essencial através da pulsão
de vida pela excelência.
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O QUE A CRIANÇA PODE APRENDER
É necessário proporcionar a interação
com as diversas manifestações culturais e artísticas. O que a criança produz não é arte,
propriamente, no sentido em que consideramos arte nos dias atuais, ou seja, no sentido
em que os artistas produzem, mas certamente é uma atividade criativa da mais alta relevância para sua formação. Tais atividades
trazem um elemento sensível fundamental ao
desenvolvimento da imaginação e da criação.
A criação precisa de uma condição
indispensável: LIBERDADE. As atividades
propostas não devem ser obrigatórias, mas
isso não significa que o professor não possa
propor algo, pelo contrário, suas intervenções
são de extrema importância no momento da
criação, pois o interessante não é o produto
acabado, mas o envolvimento no processo de
criar e de inventar.
Na experiência com as linguagens artísticas, as crianças devem construir conhecimentos necessários para o desenvolvimento
de seu próprio percurso criativo como:
Deparar-se com problemas estéticos e
desenvolver estratégias para solucioná-los;
Dominar procedimentos básicos de matérias e meios específicos;
Deparar-se com as dificuldades que a
execução de uma ideia causa como: equilibrar formas em um móbile;
Lidar com imprevistos de criação e assimilá-los na construção de um novo projeto,
de uma nova ideia;
Ampliar seu repertório de imagens, músicas, movimentos, enredos apropriando-se
dessas referências culturais em seu próprio
processo de criação. Ter experiências de
fruição e apreciação de arte nas diferentes
manifestações a fim de ampliar sua própria
experiência sensível, pensar sobre o novo e
usar aprendizado em sua criação (GADOTTI,1996).

O DESENHO: O DESENHO COMO
RECURSO PARA EXPRESSÃO DE
SENTIMENTOS
Existem algumas teorias e diferentes
explicações sobre a produção gráfica infantil.
De acordo com a evolução da idade, alguns
estudiosos apontam o estágio de desenvolvimento da pintura infantil.
Os mais famosos são Lowenfeld
(1977), Luquet (1969) e Piaget (apud MOREIRA, 1984). Lowenfeld (1977) mencionou
as etapas do desenvolvimento infantil e as
dividiu em quatro etapas. São eles: o estágio
Scrabble, o estágio pré-esquemático, o estágio esquemático e o estágio de realismo. O
primeiro estágio tem cerca de dois a quatro
anos, e as crianças podem rabiscar aleatoriamente.
As linhas desenhadas se sobrepõem
para formar uma camada ondulada. Ela brincou com a pintura e, aos poucos, tomou consciência de sua pintura e, aos poucos, evoluiu
para uma forma mais controlada. O termo
“graffiti” utilizado pelo autor refere-se ao graffiti feito por crianças nas primeiras fases da
pintura.
A fase de preparação esquemática começa por volta dos quatro anos e se estende
por cerca de sete anos. É caracterizado por
uma forma e gráficos mais ordenados, mas
uma representação física de uma mudança
no tamanho. Na fase esquemática dos sete
aos nove anos, a criança desenvolveu o conceito de forma, e agora a pintura descritiva
com detalhes reais simboliza seu mundo.
Este estágio também é chamado de estágio de símbolos porque usa símbolos para
representar traços. Por fim, o autor aponta a
fase do realismo, que ocorre entre os 9 e 12
anos, com maior significado simbólico nas
pinturas, permitindo que as crianças projetem
obras com uma consciência superior.
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Por já ter maior capacidade crítica, as
crianças vão tentar fazer esboços dos objetos
e da existência que veem, mas este é um período em que ele perde a criatividade e falta
interesse pela pintura.

Por fim, o "realismo visual" da criança
representa apenas os elementos visíveis do
objeto e critica suas pinturas. As influências
sociais, históricas e culturais e os elementos
de sua vida diária são claramente visíveis.

O primeiro tipo de "realismo acidental" é
que as crianças fazem traços sem um propósito específico e acidentalmente descobrem
as semelhanças entre o objeto e sua figura e,
em seguida, dão-lhe um nome.

Existem alguns detalhes para distinguir
os gráficos e as cores utilizadas têm um efeito decorativo realista. A ação de pintar é um
dos atos de função simbólica descritos por
Piaget (apud MOREIRA, 1984), que se realiza
simultaneamente com jogo, imitação, imagem
mental e excitação verbal. O autor compara
as etapas do desenho com as apontadas por
exercícios, símbolos e regras de Piaget em "A
Formação de Símbolos em Crianças".

Nesse estágio, se perguntarmos a uma
criança de dois anos o que ela pintou, ela
pode nos dizer que esta é uma casa e então
se torna uma bola ou qualquer outra coisa
que aconteceu com ela.
Os gestos de movimento para desenhar
linhas não só têm o significado de elementos
gráficos, mas também têm mais recursos. A
partir daí, haverá várias transições até que
uma representação superior seja alcançada.
Vamos usar as palavras do autor para ilustrar
essa ideia: “No início, para as crianças, desenhar não era um traço feito para desenhar
uma imagem, mas um traço realizado apenas para traçar uma linha” (LUQUET, 1969,
p. 145).
O segundo estágio que ele apontou é
o "realismo falhado", no qual, depois que a
criança descobre a identidade da forma, o
objeto começa a copiá-la e modificar seus
gráficos para torná-la mais parecida com a
coisa real. No entanto, dificuldades gráficas
de movimento e dificuldades psicológicas são
fatores que interferem no desenho, apresentando uma imagem desproporcional.

Desta forma, a primeira fase - “exercício”
compreende a fase do nascimento ao surgimento da linguagem falada, ou seja, constitui
o período do prólogo, nesta fase a criança
compreende o meio envolvente através da
percepção e compreensão comportamental.
O movimento dos objetos é desordenado e
descontrolado.
Ao pegar no lápis pela primeira vez,
as crianças brincam com ele como um brinquedo, apresentando um movimento lúdico.
O design traz uma sensação de prazer e os
gestos são a razão da marca. Se dermos a
uma criança um lápis e papel, ela descobrirá
que tem a capacidade de deixar marcas naquele pedaço de papel e ficará surpresa ao
descobrir que, ao repetir a ação, outra marca
aparecerá. Este é um jogo de fitness que você
repetirá continuamente.

Em seguida é a etapa de “Realismo Intelectual”, caracterizada pelo fato de que os
desenhos contêm elementos semelhantes
aos objetos. O que essa criança pinta com
figuras coerentes não é o que ela vê, mas
o que sabe sobre ela. Para mostrar a parte
oculta da figura, surgiram transparências e, na
imagem da personagem, surgiram pessoas
no contorno, coordenadas entre a forma, o
espaço e a cor da figura.
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MÚSICA COMO UMA LINGUAGEM
A música é sempre encontrada de diferentes maneiras e assim demarcando informações que são específicas para aquele contexto, estando em todos os lugares e a qualquer
momento. A música nos traz em sua linguagem, as formas de ver, de representar, de
transfigurar, entender e transformar o mundo.
Segundo Faria (2001,p.26), “A música
passa uma mensagem e revela a forma de
vida mais nobre, a qual a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo
apenas no inconsciente, mas toma conta das
pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à
consciência”.
Sendo assim, conclui-se que a música é
uma linguagem universal, pois está presente
em tudo que vivemos e em todo tempo. É
uma forma natural de expressão dos sentimentos e emoções e se traduz através das
mais diversas manifestações evidenciando a
essência do ser humano e sua cultura. Seus
elementos são altamente expressivos e carregados de significados individuais e coletivos,
sendo capaz de estimular e despertar emoções, reações, sensações e sentimentos.

MÚSICA E COMUNICAÇÃO
Quando escutamos os sons que estão
à nossa volta, também nós escutamos interiormente, transformando a audição inconsciente em consciência, este é um processo
singelo que é feito com o contato com a realidade que nos cerca, sendo considerado um
exercício de meditação.
A música está muito ligada com as nossas emoções, pois muitas vezes com ela é
estimulada nossos sentidos nos fazendo rir,
chorar, dançar, meditar. Ela traduz toda a intensidade de nossa vida psíquica, nos acompanhando nos estados afetivos, atingindo a
personalidade em sua essência.
Por isso que cada indivíduo reage de
uma maneira, perante uma mesma música,
fazendo com que cada pessoa expresse suas

ansiedades, desejos, alegrias, entre outros
sentimentos, ou seja, acaba entrando em contato direto com suas emoções que muitas vezes estão bloqueadas pela falta de estímulos
como estresse, bloqueios entre outros.
A música tem um grande poder de socialização, pois com ela é possível atrair de
forma física e emocionalmente as pessoas.
Sendo assim os aspectos afetivos e emocionais estão ligados à própria razão de ser da
música. Entretanto uma pessoa ao se relacionar com a música, seja para ouvir, executar
ou criar, não conseguirá fugir das implicações
emocionais.
Parece que a externalização da emoção
é a expressão física e motora impulsionada
pela emoção. É possível usar a experiência
da linguagem de expressão artística.
Henri Wallon, desenvolveu sua visão da
emoção em seu livro A evolução psicológica
da criança (2007 [1925]) e acreditava que a
emoção é gerada antes do processo cognitivo, e no início participa da organização da
vida psicológica. Em outras pessoas, antes
de compreender e construir conhecimento sobre o mundo e se construir, surgiu posteriormente um movimento em que a emoção e a
cognição aparecem alternadamente, levando
a uma atividade cognitiva mais dominante.
Sendo assim, a perspectiva condiz com
a ideia de Piaget (1999, p. 36) de que, em
toda conduta, as motivações e o dinamismo
energético provêm da afetividade, enquanto
que as técnicas e o ajustamento dos meios
empregados constituem o aspecto cognitivo
(sensório-motor ou racional).
Podemos supor que a imaginação e a
criatividade podem derivar de sentimentos e
experiências, assim como a criatividade pode
estimular a imaginação e a ação. Uma emoção que nos faz buscar um entendimento satisfatório, ou uma emoção que sem dúvida
nos estimulará a entrar em um novo processo
ou cair em determinadas situações.
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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.
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.
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. PIAGET (1998) diz que a atividade
lúdica é o berço 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 facilidade
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 ensinoaprendizagem. 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.
Ao se tentar entender o jogo e a educação, é possível que alguém se deixe levar
por um pensamento errôneo, chegando até a
pensar que o jogo e a educação caminham
lado a lado, porém sem que o jogo seja usado com fins pedagógicos.
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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. 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 e o divertimento
para o adulto, recreação, ocupação do tempo
livre, afastamento da realidade. Brincar não é ficar sem fazer nada, é necessário estar atento a
esse caráter sério do ato de brincar, pois, esse
é o trabalho da criança, é a atividade através
da qual ela se desenvolve, portanto, devemos
valorizar o brincar da criança e com a criança,
assim estaremos construindo um futuro melhor
e perpetuando a fraternidade entre as pessoas.
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 explora os limites e aventuras que
a levam para o encontro do seu próprio eu.
Os pressupostos teóricos fundamentados aqui, 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 gru-

po, 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 o 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 é o único 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho visa demonstrar a importância da ludicidade e afetividade por meio
da arte para o desenvolvimento de ensino aprendizagem das crianças. Deste modo foi possível ver as contribuições que essas ferramentas aqui citadas trazem para o desenvolvimento
integral das crianças.
Além disso, dependendo da atividade lúdica diversos aspectos podem ser observados,
como: as crianças começam a ter habilidades que antes não tinham, podendo aumentar o
seu raciocínio lógico e aumentar a percepção da criança.
Assim sendo, percebe-se que trabalhar com ludicidade junto da afetividade traz benefícios que auxiliam de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem, fazendo
com que a criança aprenda se divertindo e socializando, gerando uma interação com o meio.
Essa interação faz com que a criança se expresse melhor e cresça saudável explorando o
seu potencial transmitindo suas opiniões e emoções que serão trabalhadas por meio da arte,
sem medo.
Assim sendo, percebe-se que a afetividade deve estar presente em todos os aspectos
inclusive na hora de passar atividades lúdicas para as crianças. Tanto para o professor quanto
para o aluno será bem mais fácil essa metodologia, possibilitando que as crianças consigam
fixar melhor o que está sendo passado em sala de aula e consequentemente auxiliando no
seu desenvolvimento e em sua interação com o meio.
Portanto, as ações educativas devem examinar com cuidado e sensibilidade como dotar
as obras de atividade artística. Em qualquer caso, o processo possível através da experiência
artística que nos impacta e influencia vai inspirar a procura de novas estruturas e internamente
representar a aquisição de uma pessoa, a estrutura de conhecimento e o ciclo contínuo de
comportamento que reflete as influências externas e internas. Nessa mistura de racionalidade,
a emoção influencia o comportamento, e os fatores afetivos são o potencial para a aprendizagem e o desenvolvimento.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS MATEMÁTICOS PARA
A APRENDIZAGEM NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente estudo busca refletir sobre a importância dos jogos matemáticos para a
aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental, caracterizando-se como recurso para
o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e até mesmo para propiciar a
socialização entre os alunos por meio da interação e do lúdico. Na Matemática e também para
o desenvolvimento do raciocínio lógico e do desenvolvimento cognitivo da criança, o uso de
propostas lúdicas e materiais concretos como os jogos pode ser muito benéfico. Dessa forma,
o presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre a importância dos jogos matemáticos para
a aprendizagem dos educandos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Para realizar tal
reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com
pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial
teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, utilizaremos os estudos de Almeida (1998), Lopes (2001) e Rosamilha
(1979). O levantamento teórico mostra como o uso dos jogos podem ajudar a estabelecer e
ampliar as relações sociais, auxiliando os indivíduos a expressarem suas emoções, pensamentos,
necessidades e decisões de forma respeitosa, desenvolvendo atitudes colaborativas e de
liderança.

Palavras-chave: Educação; Jogos; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tuando como professora no Ensino Fundamental I, observo o quanto o trabalho
com os jogos matemáticos pode ser importante no contexto escolar, pois, por
meio deles é possível desenvolver o raciocínio lógico e a comunicação, beneficiando a aprendizagem de forma significativa.
Considerando a aprendizagem do educando algo muito importante, com que a escola
deva sempre se preocupar, no que se refere aos jogos matemáticos podemos encontrar um
recurso pedagógico capaz de, por meio do lúdico, facilitar a aquisição de habilidades necessárias a se desenvolver nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo
bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e
jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação
teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, utilizaremos os estudos de Almeida (1998),
Lopes (2001) e Rosamilha (1979).
O estudo nos mostra que os jogos matemáticos podem ser desafiadores para a aprendizagem dos alunos, constituindo-se em uma maneira lúdica e eficaz de proporcionar o contato
com conteúdos da Matemática que são essenciais nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
Podemos encontrar nos jogos matemáticos uma ferramenta pedagógica capaz de oferecer
novas possibilidades para os alunos em relação ao aprendizado da Matemática.
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O TRABALHO COM JOGOS
MATEMÁTICOS NO CONTEXTO
ESCOLAR
É sabido que o lúdico consiste em
uma maneira muito eficaz de perpassar pelo
universo infantil para imprimir-lhe o universo
adulto, nossos conhecimentos e a forma de
interagirmos. A atividade lúdica é muito importante para o desenvolvimento sensório motor
e cognitivo, desta forma, torna-se uma maneira inconsciente de se aprender, de forma
prazerosa e eficaz.
Desde a antiguidade o jogo foi elemento de discussão para o ensino, acreditava-se
que por meio do mesmo, o ato de educar pudesse tomar rumos que abrangiam a imaginação, a curiosidade e a própria aprendizagem
de maneira alegre e eficaz. Sendo os jogos
utilizados por diversos povos, como egípcios,
romanos e maias. Para esses povos os jogos
tinham a finalidade de ensinar valores, normas e padrões de vida advindos das gerações antecedentes.
Historicamente, enquanto prática cultural, existe uma relação entre homem e jogo,
e é possível ver que, na espécie humana, em
todas as épocas e culturas, foram criadas
variadas formas de jogar, permitindo que os
indivíduos se apropriem de saberes culturais
essenciais para sua inserção na sociedade.
As relações com o lúdico se fazem presente em diversas áreas do conhecimento,
na Filosofia, Platão citado por Almeida apud
Alves (2001, p.16), diz que “o aprender brincando” era mais importante e deveria ser ressaltado no lugar da violência e da repressão.
Considerava ainda que todas as crianças deveriam estudar a matemática de forma atrativa, sugerindo como alternativa a forma de
jogo.

Os etólogos classificam como brincadeiras, os comportamentos que não visam a
satisfação das necessidades vitais, alimentares ou sexuais, mas que apresentam um caráter aparente de gratuidade; estas atividades
de interação social como abordagens, correr
perseguindo, lutas amigáveis, brincadeiras
solitárias com ou sem objetos, são observadas principalmente entre animais jovens. Já
no homem, o jogo não se limita à infância, ás
vezes faz investimentos financeiros para (jogos esportivos como futebol, tênis, olímpicos
ou televisionados...), deixando assim de ser
um mero passatempo, tornando-se até uma
profissão.
A palavra jogo pode apresentar muitas
definições e existem vários significados para
ela, por exemplo, no Dicionário Aurélio (versão 2004), jogo é: “atividade física ou mental
fundada em sistemas de regras que definem
perda ou ganho, passatempo, jogo, vício de
jogar, série de coisas que formam um todo,
balanço, oscilação, manha, astúcia”.
Huizinga (1980, p. 78), define jogo
como:
uma atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de determinados limites
de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de
tensão e de alegria e de uma consciência
de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1980, p. 78).

Assim, são várias as definições e até
sinônimos para o mesmo. A mesma atitude
pode ser jogo ou não jogo, dependendo da
cultura ou da forma que se faz entender.
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De acordo com Kishimoto (2007, p.
34), “os jogos estão vinculados ao pensamento de cada criança mesmo que ela ainda
não os conheça, porque a mesma cria suas
próprias fantasias através de brinquedos ligados ao seu cotidiano familiar”.
Com a utilização dos jogos, os alunos
se esforçam para superar obstáculos, tanto
cognitivos quanto emocionais, sendo que se
estão motivados, ficam mais ativos mentalmente. Sendo o jogo livre de pressões e avaliações faz com que haja uma maior aprendizagem.
Para Montessori (1965, p. 28), trabalhar
com os jogos nos anos iniciais é uma técnica que facilita o desenvolvimento dos alunos,
permitindo que o professor tenha diversas
possibilidades para oferecer aos alunos maneiras de desenvolver suas capacidades em
cada fase em que se encontram. A utilização
de jogos matemáticos de forma coerente com
os objetivos a serem alcançados, explorando
a ludicidade, pode consistir em uma forma
inteligente e criativa de promover a superação
de obstáculos no ensino de Matemática. Ao
ensinar conteúdos matemáticos por meio de
jogos, por exemplo, podemos transformar as
atividades que, em algumas situações, poderiam gerar sofrimento e desconforto para
muitos educandos em fonte de satisfação,
motivação e interação social.
O ensino da Matemática está voltado à
valorização dos seguintes aspectos: resolução de problemas, comunicação, raciocínio
matemático e conexões da Matemática com
o mundo real. Considerando-se a Matemática
como uma forma de comunicação, uma linguagem, é essencial que a aula de Matemática proporcione um espaço no qual o aluno
possa comunicar as suas ideias e percepções.

Conforme Aranão (1996, p. 22), “o ensino da Matemática deve fundir-se à aprendizagem natural, espontânea e prazerosa que
as crianças experimentam desde o nascer”.
A Matemática é uma linguagem que
permeia todas as áreas do conhecimento
que serão utilizadas na vida prática. O ensino da Matemática nas escolas não deve se
distanciar dos seus principais objetivos, entre
os quais está a construção da cidadania, o
preparo para o mundo do trabalho e o desenvolvimento cognitivo, conforme esclarece
a LDB n. 9394/96.
Os jogos na Matemática são importantes, pois se apresentados de maneira atrativa,
favorecem a criatividade na busca de soluções. Os jogos são um grande instrumento
pedagógico, pois força os participantes a
desenvolverem o raciocínio matemático e a
refletirem.
As possibilidades de trabalho são muitas, na qual o educador poderá construir sua
própria prática. Sendo assim, o jogo se torna um recurso que fornece os contextos do
problema e ao mesmo tempo, faz com que o
aluno desenvolva estratégias para solucioná-lo. O jogo deve ser visto como um importante instrumento pedagógico, para favorecer a
aprendizagem do aluno, em especial a aprendizagem matemática e através dos jogos, os
educandos vão percebendo que é possível
aprender de forma divertida, passando assim, a compreender e a utilizar convenções
e regras que serão empregadas no processo
de ensino aprendizagem, tendo um melhor
aprendizado em relação aos conteúdos vistos
e que a escola não é o único local de realização de atividades matemáticas. Uma prática
pedagógica que utilize atividades lúdicas irá
favorecer a autonomia dos educandos.
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Outro ponto a destacar é que os jogos
também podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar itens já trabalhados. Para
tanto, é importante lembrar que é necessário
selecioná-los e utilizá-los com cuidado para
levar o aluno a aquisição de habilidades e
conceitos matemáticos. Os jogos são facilitadores e colaboram para superar lacunas que
os alunos apresentam em relação a alguns
conteúdos matemáticos.
Ao promover o ensino da Matemática
de forma mecânica, os alunos se condicionam a receber informações prontas e não desenvolvem capacidades de buscar resolver
situações problemas. De acordo com Smole,
Diniz e Candido (2000, p.18):
Quando o professor oportuniza aos educandos situações ativas de expressão, o
que é possível também por meio de jogos, os alunos podem conectar suas experiências pessoais com as dos colegas,
refletir sobre o significado das ações que
realizaram, avaliar seu desempenho, ao
mesmo tempo que ampliam seus vocabulários e suas competências linguísticas
(CANDIDO, 2000, p.18).

Considerando tais aspectos, ensinar
Matemática é desenvolver o raciocínio lógico
independente, a criatividade e a capacidade
de resolver problemas. E pensando nisso que
o trabalho com jogos pode facilitar a aquisição de habilidades necessárias ao conhecimento da Matemática.
Para adquirir os conhecimentos matemáticos, os alunos podem beneficiar-se do
contato e exploração de materiais alternativos, como tampinhas de garrafas, caixas de
fósforos, palito de fósforo, entre outros. São
materiais de fácil acesso, que permitem à
criança exercitar seus conhecimentos. De
acordo com Smole, Diniz e Candido (2000,
p.11):

Explorar, investigar, descrever, representar
seus pensamentos, suas ações. [...] representar, ouvir, falar e escrever são competências básicas de comunicação, essenciais para a aprendizagem de qualquer
conteúdo em qualquer tempo; o ambiente
previsto para o trabalho, precisa contemplar momentos para a produção e leitura
de textos, trabalho em grupos, jogos, elaboração de representações pictóricas e,
a elaboração e leituras de livros (SMOLE
et al. 2000, p.11).

Antes de tudo, também é importante
pensar no planejamento ao elaborar o trabalho com os jogos matemáticos, selecionando
os jogos que serão utilizados no processo
educativo, é importante considerar os conhecimentos das crianças. Para identificar esses
conhecimentos, é fundamental que o educador tenha formação - inicial e continuada - que
lhe confira capacidades de utilizar critérios
científicos para realizar suas análises e escolhas.
Em suma, o jogo é uma das alternativas
que os professores podem explorar para auxiliar na construção de diversos conhecimentos
e também estimular a instituição de elos mais
receptivos e agradáveis para contrapor às manifestações repulsivas que muitos alunos têm
em relação à Matemática.
Ainda para Smole, Diniz e Candido
(2000, p.14), “O jogo, por sua natureza lúdica e problematizadora, possibilita à criança
“criar uma imagem de respeito de si mesma,
manifestar gosto e desejo, dúvidas, mal-estar,
críticas, aborrecimento, etc.” Sobre os jogos,
constituindo-se como atividade que possa ser
realizada em grupo, podemos destacar que
são extremamente importantes, uma vez que
permitem ao aluno aprender a trabalhar com
os colegas, desenvolvendo habilidades comunicativas.
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Para Piaget, apud Kamii (1991, p.54) :
“Uma educação conformista ou escola tradicional não encoraja o pensamento crítico nem
o independente. As escolas precisam encorajar a autonomia do princípio, se quiserem,
eventualmente, serem bem-sucedidas em ajudar indivíduos a atingirem níveis mais altos de
desenvolvimento emocional e cognitivo”.
Os jogos matemáticos, com seu caráter
lúdico, podem ser um recurso indispensável
para a aprendizagem, propiciando o desenvolvimento de muitas habilidades para o ser
humano em qualquer idade. Assim, propiciar
situações com jogos é investir no prazer, no
desafio e no melhor desempenho dos alunos.
Para Ortiz (2005 p. 35), “as próprias
características do jogo o constituem como um
excelente veículo de aprendizagem e comunicação, especialmente para as crianças, que
têm a oportunidade de envolver-se com a própria aprendizagem, participando ativamente
de todo o processo educativo”.
Segundo os princípios de Brougère
(1998, p. 13), a característica essencial do
jogo, refere-se ao jogo como uma experiência,
e sempre uma experiência criativa. Ao jogar, a
criança, o adolescente e o adulto alcançam a
sua liberdade de criação. O jogo pode levar
o indivíduo a dedicar-se em uma atividade
útil ao seu desenvolvimento físico e mental,
ao passo que poderá beneficiar-se de uma
aprendizagem sadia, que eleva a autoestima
e efetiva a cooperação e a interação. O jogo
consiste em uma prática humana e social de
relação com o conhecimento.

Para Lopes, (2001, p. 42), são vários
os benefícios que os jogos podem trazer, tais
como a diminuição da ansiedade, repercutindo na facilidade para a aprendizagem; a aquisição de limites e a habilidade de lidar com
regras; o desenvolvimento da autonomia, do
autocontrole, do equilíbrio psíquico e mental e
da maturidade emocional; o desenvolvimento
da coordenação motora e da concentração,
bem como da organização espacial e do
equilíbrio; o desenvolvimento de habilidades
como antecipação, estratégia, raciocínio lógico, levantamento de hipóteses, resolução de
situações-problema e verificação de estratégias; desenvolvimento da percepção auditiva
e visual e decodificação de signos e sinais;
aprimoramento da criatividade e imaginação; a aquisição de domínio das habilidades
necessárias para jogar o próprio jogo, bem
como a espera pela sua vez, saber lidar com
as perdas e com os ganhos (lidando com as
emoções).
Segundo Wallon (1941), apud Rosamilha (1975, p. 49-50), ao pensarmos nas possibilidades de jogos, podemos citar alguns
como dominó, vareta, dama, cartas, boliche,
jogo de botão, resta l, bolinha de gude, dama,
jogo da velha, tangran e bloco lógico. Todos
estes podem ser usados de diversas maneiras, oferecendo ao professor formas diversificadas de abordagem.
De acordo com Antunes (1998, p. 59)
“entende-se por habilidade operatória uma
aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica, que possibilita a compreensão
e a intervenção de indivíduo nos fenômenos
sociais e culturais e que o ajude a construir
conexões”.
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Para Starepravo, (2009, p. 29),
O jogo é, por natureza, uma atividade autotélica, ou seja, que não apresenta qualquer
finalidade ou objetivo fora ou para além
de si mesmo. Nesse sentido, é puramente lúdico, pois as crianças precisam ter a
oportunidade de jogar pelo simples prazer
de jogar, ou seja, como um momento de
diversão e não de estudo. Entretanto, enquanto as crianças se divertem jogando, o
professor deve trabalhar observando como
jogam. O jogo não deve ser escolhido ao
acaso, mas fazer parte de um projeto de
ensino do professor, que possui uma intencionalidade com essa atividade (STAREPRAVO, 2009, p. 29),

Nos estudos de Gardner (1985, p. 52),
vemos que os indivíduos são dotados de competências diferentes, assim como proposto na
teoria das inteligências múltiplas, cabendo ao
educador buscar formas de, por meio dos
jogos, desenvolver tais competências, conduzindo os educandos não somente ao conhecimento cognitivo, mas ao conhecimento de
mundo.
Para SCHWARTZ (1998, p. 32):
O uso de jogos no ensino representa, em
sua essência, uma mudança de postura
do professor em relação ao que é ensinar
matemática, ou seja, o papel do professor
muda de comunicador de conhecimentos
para observador, organizador, consultor,
mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do processo de
construção do saber pelo aluno, e só irá
interferir, quando isso se faz necessário,
através de questionamentos, por exemplo,
que levem os alunos às mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a socialização das
descobertas dos grupos, mas nunca para
dar a resposta certa. O professor lança
questões desafiadoras e ajuda os alunos
a se apoiarem, uns nos outros, para atravessar as dificuldades. Leva os alunos a
pensar, espera que eles pensem, dá tempo para isso, acompanha suas explorações e resolve, quando necessário, problemas secundários (SCHWARTZ 1998,
p. 32).

Segundo Borin (1996, p.9):
Outro motivo para a introdução de jogos
nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados
por muitos de nossos alunos que temem
a Matemática e sentem-se incapacitados
para aprendê-la. Dentro da situação de
jogo é impossível uma atitude passiva e
a motivação é grande, notamos que, ao
mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, apresentam também um
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 1996, p.9).

De acordo com Castanho (2013, p. 2),
Trabalhar com jogos nas aulas de Matemática é uma das situações didáticas que
contribuem para a criação de contextos
significativos de aprendizagem para os
alunos. Esta descoberta se deu no conjunto de uma série de transformações que
o ensino experimentou nas últimas décadas, desde que professores e instituições
passaram a pautar sua prática por uma
concepção de aprendizagem segundo
a qual aprender significa elaborar uma
representação pessoal do conteúdo que
é objeto de ensino - quando os alunos
constroem conhecimentos em um processo ativo de estabelecimento de relações
e atribuição de significados (CASTANHO,
2013, p. 2).

Ainda segundo Castanho (2013, p. 2),
o ato de ensinar consiste em oferecer condições necessárias para possibilitar avanços
aos alunos, por isso, torna-se interessante planejar ações pedagógicas baseadas na organização de situações-problema com sentido
e significado aos estudantes, permitindo, por
meio da utilização dos jogos matemáticos, a
realização de conexões com outros fazeres e
áreas do conhecimento.
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Sobre os jogos, para (Macedo, 2003,
p. 15):
compreender melhor, fazer melhores antecipações, ser mais rápido, cometer menos erros ou errar por último, coordenar
situações, ter condutas estratégicas etc.
são chaves para o sucesso. Para ganhar
é preciso ser habilidoso, estar atento, concentrado, ter boa memória, saber abstrair,
relacionar as jogadas o tempo todo (MACEDO, 2003).

Na escola, ao utilizarmos os jogos como
ferramenta pedagógica nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, o que os caracterizam
como contexto de aprendizagem é que, ao
contrário da vida social, o jogo não tem fim
em si mesmo, não se justifica apenas pelo
seu aspecto lúdico, pois é parte de uma sequência intencional de ensino, que contextualiza
a resolução de problemas e o desenvolvimento de estratégias que se relacionam com o desenvolvimento de aprendizagens importantes
de uma determinada etapa; que respeita os
diferentes ritmos de aprendizagem das crianças, mas se compromete com o avanço de
todos e a conquista de um conjunto compartilhado de saberes. E isso só é possível com a
intervenção atenta e cuidadosa de um professor que tenha clareza de sua intencionalidade
pedagógica.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico
disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas focam em Almeida (1998), Lopes
(2001) e Rosamilha (1979).
O levantamento teórico demonstra que
o trabalho com os jogos pode ajudar a estabelecer e ampliar as relações sociais, auxiliando os indivíduos a expressarem suas emoções, pensamentos, necessidades e decisões
de forma respeitosa, desenvolvendo atitudes
colaborativas e de liderança.
Podemos perceber que, os jogos matemáticos, com seu caráter lúdico, podem
ser um recurso indispensável para a aprendizagem, propiciando o desenvolvimento de
muitas habilidades para o ser humano em
qualquer idade. Mediante a intervenção do
professor, os jogos matemáticos se transformam em contextos de aprendizagem para os
alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste estudo, por meio das leituras realizadas e do aprofundamento teórico, podemos perceber que o trabalho com jogos matemáticos nas séries iniciais
do Ensino Fundamental se constitui como uma das alternativas que os professores podem
explorar para auxiliar na construção de diversos conhecimentos e também estimular a instituição de elos mais receptivos e agradáveis para contrapor às manifestações repulsivas que
muitos alunos têm em relação à Matemática.
Os estudos demonstram que os jogos possibilitam aos indivíduos a aquisição e construção de diversos conhecimentos fundamentais para a formação da personalidade humana,
das estruturas cognitivas e da pressuposição de ações dos indivíduos sobre a realidade, que
envolvem simbolismo, capacidade e motivação para a tomada de decisões.
Para o aluno, o jogo enquanto recurso pedagógico pode auxiliar em seu desenvolvimento, dando-lhe a oportunidade de aprender de forma prazerosa, sempre levando em consideração de que é necessário que o educador planeje as atividades e as estratégias mediante a
utilização dos jogos matemáticos, facilitando, assim, o processo de aprendizagem.
Cabe destacar, conforme os estudos de Lopes, (2001, p. 42), os inúmeros benefícios
que os jogos podem trazer, tais como a diminuição da ansiedade, repercutindo na facilidade
para a aprendizagem; a aquisição de limites e a habilidade de lidar com regras; o desenvolvimento da autonomia, do autocontrole, do equilíbrio psíquico e mental e da maturidade
emocional; o desenvolvimento da coordenação motora e da concentração, bem como da
organização espacial e do equilíbrio; o desenvolvimento de habilidades como antecipação,
estratégia, raciocínio lógico, levantamento de hipóteses, resolução de situações-problema e
verificação de estratégias; desenvolvimento da percepção auditiva e visual e decodificação
de signos e sinais; aprimoramento da criatividade e imaginação; a aquisição de domínio das
habilidades necessárias para jogar o próprio jogo, bem como a espera pela sua vez, saber
lidar com as perdas e com os ganhos (lidando com as emoções).
Utilizando os jogos na linguagem matemática, pode-se propiciar ao aluno um espaço
no qual ele possa comunicar as suas ideias e percepções. Mediante a presente pesquisa, foi
possível perceber que, por meio dos jogos, podemos relacioná-los à Matemática na medida
em que os mesmos se caracterizam por uma situação irreal em que se faz necessário um
conceito a ser compreendido pelo aluno, determinando regras a serem seguidas que podem
permitir que o aluno elabore soluções para os problemas e assim possa compreender o conceito matemático.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS NA SALA DE AULA
RESUMO: O mote central desse artigo condiz com a importância a respeito do uso das mídias
tecnológicas educacionais que buscam potencializar a prática educativa com ênfase na expansão
cognitiva dos aprendentes gerada pela ação contundente do professor que aspira, através de
exercício pedagógico, acender a um ambiente participativo e colaborativo no intento de promover
seu alunado à condição de cidadãos críticos-reflexivos à sociedade moderna. Para tanto,
demonstrar-se-á, através de excertos de especialistas da área da educação, as convicções que
fundamentam as constatações aqui expostas. O objetivo é evidenciar, a partir de elementos de
pesquisa substancial, o surgimento dos novos modelos de inclusão social relativos à área da
educação que se desenvolvem oriundos das novas tecnologias de cunho educativo presentes no
cotidiano dos alunos e, de modo geral, na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Educação; Formação Docente; Prática de Ensino; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

A

s questões ligadas à educação demandam uma profunda reavaliação sobre
sua metodologia pedagógica e estratégias didáticas em virtude do significativo
avanço das mídias tecnológicas e ao estado pandêmico ao qual o mundo se
submeteu em virtude da proliferação da COVID19 a partir do ano de 2020.
Diante desta nova realidade, muito se tem debatido sobre a importância e as maneiras
de utilização das novas tecnologias de cunho educativo em sala de aula. As relações pessoais e os modos de interação foram profundamente afetados e ressignificados em virtude
da nova demanda da sociedade e do planeta como um todo. Segundo (RODRIGUÉS, Y.G. &
DOMÍNGEZ, S.C. 2016, p.11):
[...] se faz necessário favorecer espaços de interação, de construção de aprendizagens e o desenvolvimento máximo das capacidades dos alunos, de maneira a lhes preparar para compreender o
mundo em suas relações sociais. As novas gerações estão em um sistema cultural que dá muita
importância às tecnologias da informação e da comunicação, transmitindo novos valores, conhecimentos e ações, a forma como se desenvolvem e a importância que se dá no contexto familiar
e escolar, vão depender fortemente de cada grupo social (RODRIGUÉS, Y.G. & DOMÍNGEZ, S.C.
2016, p.11).

De modo geral, não há quem duvide que, nos tempos atuais, uma das principais maneiras de potencializar as práticas metodológicas de ensino e tornar o ambiente mais participativo e dinâmico, além de estimular o interesse e a curiosidade do aluno contemporâneo, está
condicionada diretamente a utilização de dispositivos digitais. Desta sorte, pode-se dizer que
estes representam o habitat natural desta e das vindouras gerações que se deparam com um
mundo fundamentado e estruturado sobre as bases modernas das ferramentas tecnológicas
que incorporam diversos setores da sociedade contemporânea, logo, é imprescindível que
os professores as utilizem de modo a privilegiar, sobretudo, o desenvolvimento cognitivo dos
aprendentes, uma vez que caracterizam, de modo contundente, a educação contemporânea.
Este novo cenário mundial exige uma perspectiva inovadora, sobretudo, em relação ao
modo de estimular a interação e a autonomia de alunos e professores no processo de ensino e
aprendizagem em âmbito escolar, diante disso, é preciso que os professores compreendam as
particularidades e principais características do cenário social contemporâneo, além de estarem
dispostos a repensar suas práticas didáticas e abordagens pedagógicas para que o processo
de ensino e aprendizagem seja significativo e condizente com a realidade dos aprendentes.
O educador contemporâneo deve estar pronto a exercitar seu conhecimento, sua imaginação, inovar seu conteúdo pedagógico com base em uma realidade social remodelada pelas
imposições da tecnologia e dos recursos educacionais digitais no intuito de potencializar a
interação, autonomia e criatividade de seus alunos, permitindo, ao mesmo tempo, que os novos conceitos educacionais característicos do novo cenário mundial componham o arcabouço
de seu projeto pedagógico.
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AS NOVAS TECNOLOGIAS NA SALA DE
AULA
Ainda que a influência das mídias tecnológicas pareça óbvia, uma vez que alcança
todos os setores da sociedade moderna, nem
sempre são recebidas de modo amistoso, em
especial, pelos profissionais da área da educação. O novo panorama social do Brasil, e
mesmo mundial, é, acima de tudo, estruturado sobre redes digitais interativas de curta e
longa distância que podem ou não acontecer
em tempo real.
Estes ambientes relacionais, baseados
em tecnologias da informação e comunicação
(TIC), eliminaram a necessidade de deslocamento e a presença de seus partícipes em
um ambiente físico propriamente dito, no entanto, ao contrário do que se possa imaginar,
tais tecnologias não perderam a capacidade
de promover interações diretas e substanciais
entre os indivíduos que as utilizam. Segundo Almeida, Vieira e Luciano (2001, p.23) os
ambientes virtuais de aprendizagem “incluem
ferramentas para atuação autônoma, oferecendo recursos para aprendizagem coletiva
e individual”.
Ao valer-se de tais ambientes, o professor tem a oportunidade de favorecer, sobretudo, a autonomia de seus alunos, por conseguinte, desenvolve uma educação consistente
que se efetiva a partir da interatividade mútua entre todos os envolvidos no processo
de construção do conhecimento. Em virtude
da expansão tecnológica, as TIC impuseram
novas perspectivas nas formas de promover
a educação, e exigem que as instituições de
ensino repensem a respeito dos modelos pedagógicos tradicionais, uma vez que estes
não mais respondem efetivamente à prática
promotora da educação esperada pela sociedade contemporânea.

Trata-se de elaborar um conjunto de técnicas didáticas nos moldes de uma perspectiva sócio pedagógica que privilegia a forma de
pensar e arquitetar a educação relacionada e
condizente com seu tempo, com determinada
realidade que impõe uma nova perspectiva
educacional, ao passo que devidamente operacionalizada pelo professor, pode instituir um
ambiente onde o docente favorece o discente
a oportunidade de colocar em prática a sua
autonomia, capacidade crítica e reflexiva.
Há um novo cenário mundial que emerge oriundo do avanço acelerado de recursos
educacionais digitais em virtude da expansão pandêmica promovida pela proliferação
da covid19, novos mercados, novos cargos
empregatícios, novas formas de comercialização e intercâmbios de dados que se desenvolvem baseados na rapidez e agilidade
de informações provindas dos dispositivos
tecnológicos, os quais atuam diretamente sobre a sociedade e a vida dos cidadãos. De
acordo com Defourny e Cunha (2009, p. 21):
“O mundo, tal qual o conhecemos, com todos
os seus relacionamentos e interações que tomamos como certos, está passando por uma
profunda reavaliação e reconstrução. São necessárias, nesse contexto, a imaginação, a
inovação, a visão ampla e a criatividade”.
A educação contemporânea deve considerar as mídias digitais e ferramentas tecnológicas de cunho educacional como recursos indispensáveis ao processo de ensino e
aprendizagem uma vez que, devidamente utilizadas, ou seja, sem correr o risco de manter
uma prática tradicional de ensino, favorecem
o pensamento crítico e a autonomia através
de variegadas possibilidades de interações
geradas, a princípio, pelo debate de ideias,
de modo a potencializar a criatividade dos
alunos, além de desenvolver suas habilidades cognitivas no intuito de transformar a
realidade e solucionar problemas ainda que
complexos. Segundo Freire (2002, p.28): “A
capacidade de aprender, não apenas para
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nos adaptar mas sobretudo para transformar
a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala
de nossa educabilidade a um nível distinto do
nível do adestramento dos outros animais ou
do cultivo das plantas”
Sendo assim, o processo de subjetivação que acontece durante o procedimento interativo de produção do conhecimento
far-se-á prazeroso e produtivo. Cabe ao professor fornecer subsídios ao aprendente para
que este, através das TICs, apoiado por um
conjunto efetivo de técnicas didáticas, desenvolvidas pelo educador, faça uso inovador da
tecnologia em prol da aquisição e expansão
de seu próprio conhecimento, desenvolva sua
capacidade crítica e reflexiva imerso em um
processo de aprendizagem que deve promovê-lo ao status de cidadão responsável, apto
a tomar decisões prudentes e sensatas, além
de atuante no âmbito de sua comunidade,
na sociedade e no mundo de modo geral.
Segundo o relatório The Partnership for 21st
Century Skill (2009):

aluno e seu ambiente é a primeira etapa do
processo de planejamento. É preciso saber
quais as aspirações, frustrações, necessidades e possibilidades dos alunos. Fazendo
isso, estaremos fazendo um Sondagem, isto
é, buscando dados.”
Ao elaborar seu planejamento, através
de um processo preciso de Sondagem, o
professor levanta dados substanciais e fundamentais para o exercício da aprendizagem
que o auxiliam a elencar práticas didáticas
coesas com a realidade dos alunos e, além
disso, a desenvolver um projeto pedagógico,
sobretudo, significante para seus aprendentes.

[...] aprender a se comunicar e a colaborar com pessoas de diferentes culturas, utilizar as tecnologias da informação
e da comunicação, fazer uso inovador
do conhecimento, criar novos serviços e
produtos, desenvolver responsabilidades
cidadãs, bem como aprender a fazer escolhas prudentes ( SKILL, 2009).

A nova geração nasce em um mundo
estruturado e dinamizado fortemente pelas mídias digitais, o que faz com que os modelos
pedagógicos tradicionais baseados em livros,
e outros recursos educacionais provindos de
tempos remotos, tornou-se a cada dia mais
obsoletos e desinteressantes aos olhos desta
nova geração que nasce num mundo imerso
em tecnologia, sustentado e direcionado por
aparelhos e plataformas digitais, dessa sorte,
é imperativo que as instituições dedicadas à
prática do ensino repensem e inovem seu modus operandi, isto é, atualizem as maneiras de
oferecer e compartilhar o conhecimento com
seu alunado.

As escolas, universidades e instituições
educacionais - em geral - devem legitimar, junto a seu corpo docente, estratégias didáticas
significativas prontas a favorecer a inclusão
social dos discentes, considerando as perspectivas da sociedade moderna, subjugada
pelas imposições tecnológicas derivadas do
uso contínuo dos recursos educacionais digitais que privilegiam, sobretudo, novos saberes
e balizam as formas de pensar a educação
dentro dos moldes da sociedade contemporânea, sem, no entanto, desconsiderar a
realidade social que circunda o aprendente:
Segundo Piletti (2012, p.63) “[...] conhecer o

É importante falar a língua do alunado,
despertar o interesse do discente com ferramentas digitais que componham sua rotina
diária, uma vez que estas o estimulam e favorecem-no a atuar como protagonista no processo de construção do conhecimento, além
disso, tais ferramentas trabalham em prol de
uma educação significativa, autônoma, coesa
e coerente com sua realidade. A educação
apta a proporcionar ao educando a interação
entre os conhecimentos que ele traz consigo,
a partir de dados levantados pelo professor
através da Sondagem, e a aquisição do novo
conteúdo a ele apresentado que o conduza à
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prática de ações autônomas na sociedade e
a intervir diretamente em sua própria realidade. Nesse sentido, Santos (2007, p.2) elenca
sete passos decisivos que potencializam a
(re)construção e aprendizagem significativa
do aluno contemporâneo:
O sentir – toda aprendizagem parte de
um significado contextual emocional. 2. O
perceber – após contextualizar o educando precisa ser levado a perceber características específicas do que está sendo
estudado. 3. O compreender – é quando
se dá a construção do conceito, o que
garante a possibilidade de utilização do
conhecimento em diversos conceitos. 4.
O definir – significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com suas palavras, de forma que o conceito lhe seja
claro. 5 – O argumentar – após definir, o
aluno precisa relacionar logicamente vários conceitos e isso ocorre através do
texto falado, escrito, verbal e não verbal.
6. O discutir – nesse passo, o aluno deve
formular uma cadeia de raciocínio através
da argumentação. 7. O transformar – o
sétimo e último passo da (re) construção
do conhecimento é a transformação. O
fim último da aprendizagem significativa
é a intervenção da realidade. Sem esse
propósito, qualquer aprendizagem é inócua Santos (2007, p.2)

Tais perspectivas exigem que os educadores abandonem antigos paradigmas
pedagógicos, considerando, sobretudo, a expansão e influência tecnológica que configura
a sociedade contemporânea, de tal forma, a
apropriarem-se da tecnologia da informação
e da comunicação em prol da aprendizagem,
da expansão cognitiva dos discentes, no intuito de integrá-los à sociedade e ao mundo
digital através de uma educação transversal
que lhes garanta o exercício da cidadania de
forma crítica e reflexiva, plena e consciente,
objetivando a formação de um cidadão habilitado a agir e interagir autonomamente em
sua comunidade e no mundo.

A educação transversal – especialmente aliada às mídias tecnológicas - exerce um
papel fundamental na inclusão social dos alunos, uma vez que fornece acesso a novos
conhecimentos, a novas formas de cultura,
formas criativas de interatividade que buscam
a conscientização do aluno em relação a seus
direitos e deveres na sociedade. De acordo
com Miralha (2008, p. 31):
A inclusão traz à tona a perspectiva da diferença humana, superando o ideário da
igualdade universal, ela nos convida a refletir sobre como as condições sociais e
materiais produzem as diferenças e estabelecem marcações simbólicas que valorizam alguns atributos humanos enquanto
depreciam outros (MIRALHA, 2008, p. 31).

Nesse sentido, a aprendizagem é caracterizada, sobretudo, como um processo
social, ela “é sempre uma ação compartilhada, ocorrendo em uma situação dinâmica de
co-educação e cooperação, na qual todos
são simultaneamente professores-e-alunos”
(FRANCIOSI, MEDEIROS e COLLA, 2003,
p.136). Para Lévy (1999, p.129), o “ciberespaço oferece objetos que rolam entre os
grupos, memórias compartilhadas, hipertextos comunitários para a constituição de coletivos inteligentes”. Ainda, de acordo com
Lévy (1999, p.58):[...] a partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos,
em fluxo, não-lineares, se reorganizando de
acordo com os objetivos ou os contextos, nos
quais cada um ocupa uma posição singular
e evolutiva.
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Assim, a compreensão sobre ambientes
virtuais de aprendizagem passa pelo crivo de
um processo não-linear onde professores e
alunos atuam em grau de igualdade. A ampliação do conhecimento, através da ação e
reorganização dos conteúdos educacionais,
em prol dos objetivos práticos a serem alcançados dentro de certo projeto pedagógico,
passa ser a busca de todos os partícipes.
Através do expressivo conhecimento do
professor, em relação ao uso pedagógico das
ferramentas de tecnologia da informação e
comunicação, associado a difusão e compartilhamento de saberes múltiplos, oriundos de
cada um dos participantes no processo de
construção do conhecimento, estruturar-se-á
o alicerce central sobre o qual o ensino e
aprendizagem se efetivaram a partir desses
espaços de conhecimentos emergentes. Segundo Galvão Filho (2009, p. 6): Num mundo
em profundas e aceleradas transformações,
a Tecnologia [...] emerge como uma área do
conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um importante horizonte de novas
possibilidades para a autonomia e inclusão
social dos alunos [...].
Outra questão relevante, diz respeito
à educação EAD (Educação a Distância):
marcada como um dos temas, abordados
na contemporaneidade, que comumente geram bastante discussões a respeito de sua
importância dentro do ambiente educacional.
Muitos profissionais da educação analisam-na
como uma modelo educacional criado a partir
dos recursos educacionais digitais contemporâneos. No entanto, convém lembrar que este
modelo de ensino-aprendizagem não é algo
que fora criado com o que se chama na atualidade de “era da tecnologia”. A EAD já existia, ainda que numa proporção muito menor
e num formato bem diferente do atual, antes
dos computadores e dispositivos tecnológicos adentrar, de maneira geral, ao cotidiano
das pessoas. Segundo Litwin (2001, p.33):

A Educação a Distância nasceu e se desenvolveu como resposta às necessidades educacionais e foi incorporada ao
ensino por diferentes tecnologias: através
de livros e cartilhas, inicialmente por televisão e rádio na década de 70, através de
áudio e vídeo nos anos 80 e, nos anos
90, com o uso do sistema de redes de
satélites, o correio eletrônico, a utilização
da Internet e os programas especialmente
concebidos para os suportes informáticos
(Litwin (2001, p.33).

Ainda que se tenha testemunhado, ao
longo de seu desenvolvimento, certa desconfiança por parte de professores, alunos
e mesmo por parte do mercado de trabalho,
hoje em dia, evidencia-se o aumento expressivo no número de pessoas e empresas ligadas ao ramo da educação que acederam, de
modo espontâneo ou mesmo obrigatório, ao
modelo EAD. Diante desse quadro inovador
o Ministério da Educação (2007) define Ambientes Virtuais de Aprendizagem como:
Programas que permitem o armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato Web. Dentre esses, destacam-se: aulas virtuais,
objetos de aprendizagem, simuladores,
fóruns, salas de bate-papo, conexões a
materiais externos, atividades interativas,
tarefas virtuais (webquest), modeladores,
animações, textos colaborativos (WIKI).

A adesão, ainda que impulsionada pelo
avanço da covid19 em 2020, por parte de instituições de ensino consolidadas no mercado
de trabalho alavancou o incremento do ensino não presencial, assim sendo, fundamental
à solidificação das bases deste formato de
ensino-aprendizagem. Ao que tudo indica, a
antiga dúvida deu lugar à certeza contundente
da eficácia educacional que o modelo EAD
pode oferecer a seus partícipes. Seu célere
desenvolvimento trouxe uma série de vantagens, entretanto, algumas desvantagens importantes durante o curso de sua ampliação.
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Entre os pontos positivos destacam-se:
O rompimento com a dinâmica restrita do deslocamento físico, o aluno tem a comodidade
de estudar no conforto de sua própria casa,
a possibilidade de fazer um curso em outra
cidade e até mesmo em outro país, evitando
o desperdício de tempo e dinheiro com locomoção. O EAD afasta os impedimentos do
tempo, do espaço geográfico, cultural e social
uma vez que abarca toda sorte de indivíduos
dentro da mesma “sala de aula”, além disso,
um dos pontos positivos de maior relevância
é a inclusão de deficientes físicos e mentais
nas instituições de ensino. O aprendizado supera toda a demanda exigida pela educação
presencial através dos recursos disponibilizados no ensino virtual.
Outro dado importante está relacionado
com a continuidade dos estudos, especialmente, para as pessoas que trabalham e não
disponibilizam tempo hábil para realizar um
curso no formato tradicional, podendo usufruir da flexibilidade assíncrona de estudar no
momento que melhor lhes convier. Segundo
Libâneo (1998, p.55):
Os vínculos entre práticas educativas e
processos comunicativos estreitaram-se
consideravelmente no mundo contemporâneo, ao menos, por duas fortes razões:
os avanços tecnológicos na comunicação
e informática e as mudanças no sistema
produtivo envolvendo qualificações e,
portanto, novas exigências educacionais
(LIBÂNEO, 1998, p.55).

Porém, nem tudo são flores. Há também aspectos negativos na modalidade EAD.
Entre eles convém mencionar, primeiramente, a falta de comprometimento por parte do
educando. Esta suposta liberdade de estudar
onde e quando lhe é mais conveniente, leva-o, por vezes, a negligenciar algumas etapas
indispensáveis do processo de construção do
conhecimento. No EAD o aluno precisa demonstrar assíduo empenho, capacidade de
gerenciamento do tempo e assaz disciplina
em relação aos conteúdos de estudo. Ao ignorar tais procedimentos, o aluno, inevitavelmente, vai ao encontro de seu fracasso ou a
precoce evasão escolar.
Outro aspecto expressivo condiz à carência de interação direta. Algumas pessoas
necessitam ou estão bastante habituadas à
convivência humana direta e física como parte
de seu processo de aprendizagem, ao optar
pelo sistema virtual, essa convivência face-a-face dá lugar ao screen do computador, deixando uma lacuna em aberto, especialmente,
para o aluno dependente desta relação, não
obstante, aqueles que estão habituados a se
comunicarem através de mídias eletrônicas
tendem a não sentir esta desvantagem.
O EAD deve promover, sempre que lhe
for propício, novos sentidos aos sentidos já
promovidos, a aprendizagem deve ser edificada conjuntamente entre professores e alunos,
aqueles devem fornecer a estes a aprendizagem de forma elucidativa dentro do contexto
escolar, de modo que ambos, a partir desta
interação mútua, aprendam e construam o conhecimento de forma solidária.
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A partir deste ponto, educandos e educadores constroem a base da aprendizagem,
construindo parâmetros sólidos e qualificando
os aprendentes à condição de cidadãos autônomos que atuam de forma crítica e reflexiva,
aptos ao pleno exercício e desenvolvimento
de suas vidas pessoais e profissionais. Dentro
desta perspectiva é possível perceber o ensino virtual como um importante instrumento
de inclusão social.

Neste sentido pode-se aludir, por exemplo, à
questão da interação pessoal, necessária a
um número expressivo de alunos; à qualidade
dos cursos oferecidos por certas instituições
que privilegiam o lucro em detrimento da educação, e, mesmo as instituições reconhecidas
e solidificadas no mercado precisam saber
como manter e gerenciar a alta qualidade de
ensino frente a expressiva demanda que este
modelo educacional é capaz de abarcar.

Outro fator importante sobre a adesão
por parte de instituições consagradas no mercado de trabalho ao modelo EAD e que, a
partir de então, tornou-se possível atender
um número muito significativo de alunos que
trazem consigo uma ampla diversidade cultural devido à flexibilidade de recursos que
este modelo de aprendizagem dispõe, além
de promover a socialização do conhecimento
ao impetrar diferentes camadas da sociedade. O EAD tem trilhado um longo caminho em
seu processo de desenvolvimento na área da
educação. Segundo MATA (1995, p.10-11):

Todos estes instigantes desafios, entre
outros, precisam de uma resposta eficaz a
fim de zelar pela assiduidade e melhoria das
atividades educacionais deste recurso revolucionário que se efetiva no âmbito digital
instituído pelas ferramentas de tecnologia da
informação e comunicação, uma vez que, evidentemente, esse modelo educacional ainda
tem muito a oferecer a toda a sociedade.

A EAD é uma alternativa tecnológica que
se apresenta em nível mundial e, especificamente, na sociedade brasileira, como
um caminho privilegiado de democratização da educação e que muito pode
colaborar para a humanização do indivíduo, para a formação do cidadão e para
a constituição de uma sociedade mais
igualitária e justa. No contexto da sociedade tecnológica é, sem dúvida, uma alternativa de grandes potencialidades, no
sentido de facilitar o acesso a uma melhor
qualidade, ultrapassando as barreiras de
tempo e espaço (MATA, 1995, p.10-11).

No entanto, este modelo educacional
ainda precisa se desenvolver sobremaneira
para que atenda satisfatoriamente aos anseios desta e das gerações vindouras. Trata-se de um processo ininterrupto de adaptação
ao que circunda a sociedade e o mundo de
modo geral para se fazer eficiente e significante dentro das perspectivas de um processo de ensino aprendizagem eficiente e coeso.

É fato que as novas tecnologias educacionais obrigam as instituições de ensino,
não só do Brasil, mas de todo o mundo, a
revisarem seus projetos educacionais objetivando atender a demanda e anseios da vida
moderna. A questão central do sistema educativo, na atualidade, consiste basicamente
em responder às expectativas de uma sociedade que se estrutura de modo muito díspar
em relação a uma escola que traz consigo o
legado de uma época muito dessemelhante
dos dias atuais.
Trata-se de um sistema que fora estruturado com base na cultura intelectual do iluminismo, seguida pela influência da Revolução
Industrial e hoje em dia, na maioria das vezes, concentra-se em parâmetros educacionais não consonantes com a nova realidade
social.
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Além disso, os cursos de formação de
professores encontram-se defasados, visto
que não os preparam para o cenário atual
da sociedade, ou seja, não respondem adequadamente às exigências contemporâneas
promovidas através do avanço da tecnologia
que configura expressivamente a sociedade
moderna.
Os professores vigentes, em sua maioria,
não foram preparados para incorporar as novas
mídias tecnológicas em seus projetos pedagógicos, e, não apenas isso, muitas vezes, nem
mesmo as mídias tradicionais, haja visto que
nem todos os educadores são capazes de utilizar os recursos disponíveis em sala de aula de
maneira eficiente e significativa para os alunos,
causando nestes, profundo desinteresse para
com o conteúdo oferecido, por conseguinte, aumentando a taxa de evasão escolar.
Convém mencionar: o educador da atualidade pertence a uma geração que não alicerçou sua formação pedagógica sobre as
bases de um cenário social estruturado e desenvolvido por ferramentas tecnológicas que
prevalecem e influenciam macros e micros
setores da sociedade contemporânea. Ainda
que, a maioria dos docentes faça uso diário
das novas tecnologias, isso não os habilita
automaticamente a incorporar toda esta gama
de recursos modernos em prol de seu projeto
pedagógico, em prol das expectativas e realidade social de seu alunado.
Diante destes fatores, fica claro que há
uma importante defasagem nos cursos de formação de professores, em especial, nos cursos de licenciatura, tanto cursos particulares
como públicos. De modo amplo, tais cursos
precisam ter seus conteúdos reformulados a
fim de se enquadrarem à nova realidade no
ímpeto de oferecer suporte significativo aos
educadores que encontrarão inevitavelmente
um público envolto e muito propenso à tecnologia. Na opinião de Hargreaves (2004, p.
40) o docente contemporâneo deve:

[...] promover a aprendizagem cognitiva
profunda, aprender a ensinar por meio de
maneiras pelas quais não foram ensinados, comprometer-se com aprendizagem
profissional contínua, trabalhar e aprender em equipes de colegas, desenvolver
e elaborar a partir da inteligência coletiva,
construir uma capacidade para a mudança e o risco, estimular a confiança nos
processos (HARGREAVES, 2004, p. 40).

Cabe ao educador - em exercício – atualizar-se, buscar conhecimentos expressivos que
atendam a demanda dos eventos motivados pela
tecnologia moderna, estruturar seu trabalho em
conteúdos pedagógicos coerentes com esta realidade altamente tecnológica, repensar e aplicar
técnicas didáticas inovadoras no intuito de conduzir seus educandos a aprender a aprender.
Para tanto, o professor, na condição de
eterno pesquisador, deve buscar qualificação
significativa, através de suas próprias pesquisas, ou em cursos de formação continuada
atualizados com o novo cenário social que o
habilitem a superar os desafios de seu tempo,
os desafios que sua profissão exige, e, daí
em diante, favoreça o protagonismo do aluno
através da prática de uma mediação pedagógica coerente e coesa com a realidade de
seu aprendente.
Através da mediação pedagógica, o
professor cultiva a cultura da cooperação,
valoriza as emoções, estimula a curiosidade
e a autonomia do educando, por meio de simulação de ambientes que favoreçam o compartilhamento de saberes onde docente e discente aprendem mutuamente. Nesse sentido,
as salas virtuais de discussões configuram-se
como terrenos bastante produtivos à prática
educativa.
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Segundo Winner (1998, p.1): “Nenhuma
sociedade pode se dar ao luxo de ignorar
seus membros mais superdotados e todas
devem refletir seriamente como melhor nutrir
e educar o talento”. Portanto, é preciso que o
professor detenha conhecimento significativo
a respeito do uso das ferramentas tecnológicas a fim de promover de modo competente,
prático e eficaz o contato do aluno com o
mundo digital de forma a educar seu talento
em prol da imersão e domínio da tecnologia.
As mídias digitais (vídeo, TV digital, imagem, DVD, celular, Ipad, jogos, realidade virtual, entre outras, as quais se associam para
compor novas tecnologias) são ferramentas
que podem revelar super talentos, desde que
mediadas adequadamente pelo educador.
Diante deste quadro social hodierno, apresentam-se os novos desafios da educação
contemporânea, cabe, portanto, às instituições educativas estruturar um novo modelo
pedagógico que amplie suas próprias ações
em direção à complexidade que a educação
moderna exige.
Trata-se de perceber que com o avanço tecnológico, as antigas mídias educativas
tornaram-se ultrapassadas e desinteressantes
aos olhos dos alunos, além disso, não mais
atendem às expectativas de um mercado voltado às facilidades e economia promovidas
pelas novas ferramentas tecnológicas.
Diante de todo esse processo inovador
que se expande mundialmente associado a
um olhar cauteloso diretamente ao livro didático, é possível constatar que, apesar de
ainda ser bastante utilizado em sala de aula,
este instrumento educativo evidentemente deixou de ser o principal recurso para obtenção
de conhecimento, visto que as plataformas
de interatividade viabilizam a obtenção de
informação de forma muito mais espiralada
e interessante, além de condizentes com a
realidade dos alunos do século XXI.

Cabe ao professor oferecer condições
e orientações adequadas ao desenvolvimento
cognitivo dos alunos através de um conjunto
de técnicas didáticas que privilegiem e facilitem a apropriação da aprendizagem moderna
aos chamados “nativos digitais”. Estes, em
geral, possuem grande familiaridade com as
mídias tecnológicas, são capazes de realizar
diversas atividades ao mesmo tempo, utilizam
vários canais de comunicação simultaneamente, no entanto, nem sempre o fazem de
forma aprofundada e, ao mesmo tempo, nem
sempre são hábeis em reconhecer fontes seguras de informação dispostas na internet.
Estas ações simultâneas, peculiares à
nova geração, são denominadas multitarefas,
ademais, esta nova geração prefere acessar
arquivos gráficos a textuais. Mattar (2010,
p.12) elenca algumas características dos nativos digitais, tais como:
[...] habilidade para ler imagens visuais –
são comunicadores visuais intuitivos; habilidades espaciais/visuais e de integração
entre o virtual e o físico; descoberta indutiva – aprender melhor por descoberta do
que ouvindo; desdobramento da atenção –
são capazes de mudar sua atenção rapidamente de uma tarefa para outra, e podem
escolher não prestar atenção em coisas
que não lhe interessam; tempo de resposta
rápido – são capazes de responder rapidamente e esperam respostas rápidas como
retorno (MATTAR, 2010, p.12).

De fato, os “nativos digitais” - a chamada geração Z - apresentam grande aptidão
e facilidade com as mídias e recursos tecnológicos, visto que nasceram em um mundo
imerso e subjugado pela tecnologia em suas
diversas formas de influenciar a vida cotidiana
de cada um de nós. No entanto, vale lembrar que esta destreza em relação ao uso dos
equipamentos digitais não é exclusividade
desta geração, uma vez que gerações anteriores também apresentaram habilidade em lidar
com as mídias tecnológicas preponderantes
de seu tempo.
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A tecnologia trouxe profundas mudanças até mesmo nos relacionamentos entre as
gerações, em virtude de que pela primeira
vez uma geração jovem é capaz de ensinar
a outra mais velha. Os “nativos digitais” são
vistos como especialistas juvenis por adultos
e idosos que buscam integração à nova realidade que os circundam, novas formas de
existirem neste mundo estranho, instável e sujeito à modificação de forma bastante célere.
É fato que os recursos educacionais digitais
devem ser vistos como parte do material didático, pois, potencializam a ação pedagógica
do professor através de inovação nos modos
de apresentar o conteúdo a ser trabalhado
e especialmente na maneira de construir o
processo de ensino e aprendizagem, uma
vez que fazem parte do universo e estimulam
prontamente o interesse dos alunos.

É imprescindível pensar e desenvolver
a educação a partir do uso das mídias tecnológicas, a educação voltada à obtenção da
aprendizagem e expansão cognitiva edificada
sobre bases de mídias virtuais que atendam
aos anseios de alunos e da sociedade de maneira geral. A escolha de tais recursos deve
estar condicionada aos objetivos e estratégias
previamente elencadas do projeto pedagógico pretendido e desenvolvido por professores
e alunos no âmbito escolar. No âmbito da seara construtivista, o professor é responsável
por assinalar condições favoráveis ao pensamento crítico reflexivo sem desconsiderar o
uso prático dos conhecimentos prévios dos
alunos a fim de garantir o papel ativo e o protagonismo dos aprendizes no processo de
expansão cognitiva. Segundo Zabala (1998,
p.38):

Para Palfrey e Gasser (2011, p.47) estes adultos, sujeitos às intempéries tecnológicas desta nova realidade, são chamados
de imigrantes digitais, “[...] pessoas que não
nasceram digitais e que não vivem uma vida
digital de maneira substancial, mas estão encontrando seu caminho no mundo digital”.
Dentro dessa perspectiva ou condição de imigrante digital, convencionou-se enquadrá-los
no que é conhecido como certo analfabetismo digital. Muitos deles oferecem oposição
ao aprendizado, à utilização de ferramentas
e atividades relacionadas à tecnologia, porém, ao se exporem à aprendizagem dentro
dos parâmetros modernos, em geral, reagem
muito bem e descobrem um olhar inédito e
instigante sobre este mundo digital que se
apresenta diante deles.

Na concepção construtivista, o papel ativo
e protagonista do aluno não se contrapõe
à necessidade de um papel igualmente
ativo por parte do educador. É ele que
dispõe as condições para que a construção que o aluno faz seja mais ampla ou
mais restrita, se oriente num sentido ou
noutro, através da observação dos alunos, da ajuda que lhes proporciona para
que utilizem seus conhecimentos prévios,
da apresentação que faz dos conteúdos,
mostrando seus elementos essenciais,
relacionando-os com o que os alunos
sabem e vivem, proporcionando-lhes experiências para que possam explorá-los,
compará-los analisá-los conjuntamente e
de forma autônoma, utilizá-los em situações diversas, avaliando a situação em
seu conjunto e reconduzindo-a quando
necessário, etc. (ZABALA, 1998, p.38).

Quando o educador proporciona a integração destes imigrantes digitais ao mundo da
tecnologia, é possível aproximá-los não apenas
da realidade contemporânea, mas, sobretudo,
de seus entes queridos: nativos digitais. A tecnologia amplia a rede de comunicação entre as
pessoas, as aproximam e devem ser comuns,
não apenas a certa geração, mas a todas.
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Hoje em dia, o processo de expansão
cognitiva precisa valer-se dos recursos digitais de educação, pois estes possibilitam que
o professor trabalhe de maneira mais ampla
e significante com a realidade de seu aprendente, uma vez que, viabilizam o interesse
e estimulam o pensamento crítico, reflexivo
e a autonomia dos alunos no processo de
construção do conhecimento, obviamente, a
tecnologia não é fundamental apenas à área
da educação, mas, exerce importante influência em todos os setores da sociedade, sendo
assim, às instituições voltadas à prática da
Educação precisam apropriarem-se dos recursos digitais educacionais a fim de promover a ampla e efetiva inclusão dos alunos na
sociedade e no mundo de modo geral.
A integração expressiva das instituições
de educação à sociedade depende essencialmente da inclusão das mídias tecnológicas em seus projetos educacionais. Borba
(2001, p.46) sugere que “os seres humanos
são constituídos por técnicas que estendem e
modificam seu raciocínio e, ao mesmo tempo,
esses mesmos seres humanos estão constantemente transformando essas técnicas”.
Nessa direção, Borba faz menção à maneira distinta que os professores idealizam a
construção do conhecimento. Os docentes
com mais de vinte anos são também considerados imigrantes digitais, uma vez que
cresceram imersos em outra realidade, logo
entendem o processo de ensino e aprendizagem de forma diferente do que a geração dos
“nativos digitais”.
Um dos caminhos para potencializar as
práticas educativas no âmbito escolar, seria
começar com o próprio professor que precisa, sobretudo, repensar sua maneira de conceber a construção do conhecimento diante
da nova realidade que se apresenta e configura a sociedade moderna, para tanto, precisa
ser habilitado, através de cursos de formação
continuada que respondam aos anseios dos

modelos de educação contemporânea, e, assim, apropriar-se-á efetivamente da tecnologia, fazendo uso produtivo de suas benesses
nas esferas escolares.
Nos dias atuais, as ferramentas tecnológicas desenvolvidas em prol de potencializar
as técnicas de ensino e aprendizagem configuram-se como componentes fundamentais
à educação que pretende estar sintonizada
com seu próprio tempo, no entanto, precisa
estar amparada por profissionais muito bem
capacitados, educadores que se libertem do
passado e adentrem ao século XXI olhando
para o futuro, aberto às expectativas de seu
alunado, aptos a trabalhar e desenvolver projetos pedagógicos coerentes com a realidade,
projetos que se constroem com a participação de todo o quadro de funcionários das
instituições de educação até chegar ao próprio aluno.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Borba (2001); Franciosi, Medeiros
e Colla (2003) e Freire (2002) 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
condizente com a realidade contemporânea,
significante para e com o cotidiano do aprendente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que fora aqui exposto, é concludente que as mudanças nas práticas educativas não costumam acompanhar a velocidade com as quais elas acontecem na sociedade.
Os órgãos e instituições de educação, em especial, voltados à licenciatura, não são capazes
de preparar os professores para exercerem sua prática pedagógica de maneira eficaz frente
ao novo cenário tecnológico que permeia o mundo globalizado, isto é, constitui-se um imenso
quadro de docentes profissionalmente despreparados para responder às exigências de seu
alunado.
Outro ponto relevante: muitos professores - da geração anterior- concebem a educação
de forma diferenciada dos chamados “nativos digitais”, muitas vezes, recebem a inovação
na educação com estranheza e preconceito, recusam-se a abandonar técnicas de ensino ultrapassadas quando comparadas ao novo modelo de educação que se pratica hoje em dia.
Logo, é urgente uma mudança ampla e consistente que começa a partir dos cursos
ligados à formação de professores e se estende às instituições e profissionais que se dedicam
a fomentar a educação de qualidade no Brasil. Os agentes educadores precisam se estabelecer de modo ativo na sociedade, através de abordagens pedagógicas inovadoras, flexíveis
e condizentes com a realidade social que se instaura e que, ao mesmo tempo, está sujeita a
se modificar à medida que avançam os anos.
Para tanto, é fundamental atualizar os programas de formação de professores, ultrapassar as barreiras dos preconceitos oriundos dos profissionais de gerações anteriores, com
vistas à inclusão das ferramentas tecnológicas em sala de aula, além disso, estas devem estar
aliadas a uma renovação de técnicas didáticas, no intuito de potencializar a prática docente e,
ao mesmo tempo, incluir, de modo consistente e efetivo, à educação ao século XXI. Segundo
MOITA (1992, P.114) “A formação [efetiva] perpassa pela compreensão das pluralidades que
atravessam a vida”. A implantação da tecnologia à sala de aula é de suma importância para
que a educação seja interessante e esteja consoante com a realidade dos aprendentes.
O ser humano, em sua incompletude, é impulsionado invariavelmente por suas próprias
indagações, pelos eventos que o circundam em seu dia a dia, em seu contato com o mundo,
em suas opiniões particulares, ele segue insistente em sua convicção do novo, do significante à vida e às suas próprias expectativas. Nesse sentido, Freire (1982, p. 27) afirma que:
“A educação é uma resposta da finitude da finitude. A educação é possível para o homem e
para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A
educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem
deve ser o sujeito da sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém
educa ninguém”.
Em virtude disso, a educação deve ser instigante e desafiadora para o aprendente,
enquanto o enquadra como sujeito de sua própria educação, e se apresenta como recurso
que pretende incluí-lo efetivamente à sociedade, conduzi-lo à categoria de cidadão crítico e
reflexivo, apto a exercer sua cidadania de forma plena e consistente.
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Contudo, constata-se que há um distanciamento entre sua realidade e a educação oferecida pelas intuições escolares, o que lhe causa apatia e desânimo diante do ato de aprender
a aprender, diante disso, o professor deve, além de estar atento às questões referentes aos
recursos educacionais digitais e à tecnologia de maneira geral, visto que esta é parte integrante
da realidade de seu alunado, colocar-se, sem abrir mão de sua função de mediador, como
um “aprendiz” no âmbito escolar, planejar suas aulas com base em uma metodologia pedagógica que conduza os discentes em direção a um diálogo aberto, objetivando conhecê-los
com mais profundidade e, daí em diante, reconhecer o que é de interesse e o que faz parte
da constituição cultural de seus alunos.
A aliança entre didática e tecnologia tem papel preponderante não somente na difusão
da aprendizagem, mas também na aproximação entre professores e alunos. Ao apropriar-se de
produtos culturais pertencentes à realidade que circunda seus alunos, o professor é capaz de
exercer sua prática pedagógica de maneira mais eficiente e significante para seu aprendente,
dessa forma, a construção do conhecimento tornar-se-á mais agradável e eficiente para todos
os envolvidos no processo de construção do conhecimento.
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COMO A EDUCAÇÃO FAMILIAR INFLUENCIA NA
APRENDIZAGEM E NA INDISCIPLINA ESCOLAR
RESUMO: Este artigo tem como finalidade mostrar uma reflexão sobre como a educação familiar
influencia diretamente na aprendizagem e no comportamento do menor no ambiente escolar.
Já ficou comprovado estatisticamente que viver em um ambiente harmônico é essencial para o
bem estar físico e mental de qualquer ser humano; principalmente para a criança que se espelha
nos adultos para construir a sua própria personalidade. Assim, cabe à família dar bons exemplos
dentro de casa e participar ativamente da vida escolar e social do menor, para que ele aprenda
desde cedo a conviver e a respeitar a diversidade. Devido a todas as mudanças econômicas e
sociais ocorridas nos últimos anos, formou-se um novo modelo familiar: muitas famílias formadas
de pais separados e com outros relacionamentos, que no passado não eram tão comuns na
sociedade; como a formação de duas mães e dois pais. A família hoje trabalha e se aperfeiçoa
quase que por tempo integral, para fazer parte e acompanhar as exigências do mundo do trabalho
do século XXI; consequentemente tendo pouco, ou nenhum tempo, para acompanhar a vida social
e escolar dos filhos; podendo contribuir para que os menores tenham cada vez mais distúrbios
psicológicos. A Escola, como instituição parceira da família, clama pela participação dos pais
na vida escolar dos filhos; mas, infelizmente, muitos pais e mães acreditam que é função da
instituição escolar impor limites ao menor e ensiná-lo noções básicas de moral e ética, que
deveriam ter sido ensinadas no ambiente familiar; ocasionando cada vez mais um aumento na
evasão e na indisciplina no ambiente escolar; consequências do não cumprimento do que está
determinado na Constituição Federal de 1988, artigo 205, que a educação é direito de todos e
dever do Estado e da família e incentivada com a colaboração da sociedade.

Palavras-chave: Escola; Educação Familiar; Evasão Escolar; Indisciplina.
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INTRODUÇÃO

C

abe a família ser a responsável direta pela formação do indivíduo, no que se refere
ao caráter ético e moral. Na sociedade ela representa segurança, conforto; e é
nela que se inicia as primeiras aprendizagens sobre o que é o amor, o carinho,
o respeito, a moral, a solidariedade, a empatia. Estatísticas comprovaram que quando há um
ambiente desestruturado um menor poderá apresentar na vida adulta, ou mesmo na infância/
adolescência, sérios problemas emocionais; como dificuldades de se relacionar com o próximo e de viver em sociedade; consequentemente afetando a vida escolar dele.
A ausência da família na formação do menor tem sua explicação na contemporaneidade; todas as mudanças sociais , econômicas e políticas que vem sofrendo a sociedade tem
afetado diretamente na educação das crianças e dos adolescentes. Muitas lutas aconteceram
no passado para que a mulher conquistasse o seu papel de destaque na sociedade; se de
um lado a inclusão social dela trouxe mudanças para a sua importância na sociedade, por
outro lado muitas crianças e jovens foram afetados emocionalmente por estas mudanças; já
que cada vez é menor o tempo das mães com os filhos dentro de casa.
Hoje a mulher moderna é designada por muitos especialistas como “mulher andrógina”;
remetendo a afirmação do filósofo grego Platão “O Banquete”; onde citou criaturas, que eram
chamadas de Andrógenos, porque possuíam quatros pernas, quatro braços, duas cabeças,
com faces opostas e dois sexos. Há milhões de anos Platão nem imaginaria que aquelas
criaturas citadas por ele se transformaria na mulher moderna, que trabalha arduamente em
casa e fora; sendo muitas vezes pai e mãe para educar os filhos, além de levar o sustento
para os seus lares.
Apesar da mulher do século XXI ter conquistado merecidamente muitas vitórias, ainda
há muitos estereótipos da sociedade que precisam ser urgentemente quebrados; heranças
negativas de uma sociedade patriarcal, iniciada no século XVI, período da colonização do
Brasil. O modelo patriarcal, herança portuguesa, era caracterizado por casais heterossexuais,
onde a figura central do pai era vista como chefe de seus lares; e assim as mulheres eram
criadas para serem progenitoras dos filhos e cuidadoras de seus lares.
Infelizmente, esta herança patriarcal contribuiu para que abalasse ainda mais emocionalmente muitos jovens e crianças; que diariamente assistem em seus lares as consequências de
uma família desestruturada; muitas vezes têm pais violentos e machistas, que agridem tanto
as mães, quanto os filhos.
Tanto as crianças, quanto os adolescentes enfrentam diariamente muitos angústias e
desafios na contemporaneidade, que influenciam diretamente na sua relação com o próximo
e na sua formação escolar. Hoje eles, desde cedo, têm que enfrentar o divórcio dos pais;
pais e mães casaram-se novamente, tendo relacionamentos homossexuais, tendo outros filhos, ou mesmo levando para casa os filhos do novo relacionamento. Já ficou comprovado
que a família tradicional formada na sociedade patriarcal mudou, ela está passando por uma
enorme reestruturação; e como a instituição escolar e os membros familiares podem ajudar
estes menores a enfrentarem todas estas mudanças sem afetar o emocional e o rendimento
escolar deles?
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Os problemas existem e precisam ser solucionados o mais rápido possível; mas deve
ser realizado um trabalho colaborativo entre a família e a escola, a fim de que as crianças e
os adolescentes não sejam ainda mais prejudicados emocionalmente.
A ausência na vida escolar dos filhos é justificada cada vez mais pela família, algumas
vezes por não ter tempo, outras vezes pela falta de interesse na educação do menor. No passado como as mulheres não trabalhavam fora os filhos ficavam sobre os cuidados dela; hoje
com as exigências do mundo globalizado, tanto os pais, quanto as mães precisam se prepararem para estes novos desafios; consequentemente muitos menores são deixados sozinhos,
ou mesmo na companhia de outras pessoas como babás, vizinhos, avós, nas creches e nas
escolas de tempo integral.
Estatísticas mostram que o problema que mais interfere na educação de crianças e
adolescentes não é a mãe sair para trabalhar para conquistar a sua independência, e sim a
família não acompanhar a vida social e escolar do filho, além de não impor limites no comportamento dele. Esta ausência de participação muitas vezes contribui para que o menor se torne
indisciplinado na escola; e também que adquira problemas psicológicos; como hiperatividade,
ansiedade , depressão; ou mesmo incentivá-lo a partir para o mundo do crime; entre outros
problemas que podem marcar negativamente o futuro do menor.
Se por um lado este novo mundo globalizado trouxe muitos avanços tecnológicos, mais
oportunidades de escolarização e aumento de renda para todos; por outro lado trouxe também
um crescimento acelerado de divórcios e de famílias desestruturadas. Uma separação acaba
sendo muito sofrida não só para aqueles que se afastam, mas principalmente para os filhos,
que são os mais frágeis do relacionamento.
Por trabalhar excessivamente e por não saber equilibrar a rotina diária, a educação
dos filhos e os problemas pessoais muitos pais têm transferido para a instituição escolar a
responsabilidade de toda a educação dos menores, desde ensiná-los a ler, a escrever; enfim
de prepará-los tanto para o mundo do trabalho, quanto ensiná-los noções básicas de comportamento e de respeito aos próximo, que os pais deveriam ter ensinado no seio familiar.
Dados estatísticos comprovaram que a indisciplina escolar aumentou assustadoramente
nos últimos anos; consequentemente a violência na sociedade também; conflitos que poderiam ser solucionados se os pais participassem ativamente da vida de seus filhos, aconselhando-os e dando bons exemplos; enfim ensinando-os, juntamente com a escola, noções
essenciais de cidadania.
Além da indisciplina escolar, que é um fator muito preocupante tanto para a sociedade,
quanto para os educadores, ocorreu também um enorme aumento da defasagem na aprendizagem deles. Atualmente as políticas públicas estão mais voltadas a oferecerem condições
que contribuam para melhorar a aprendizagem dos estudantes; há mais recursos pedagógicos
e tecnológicos nos ambientes escolares, mais investimento no aperfeiçoamento da prática
docente e há também oferecimento de acompanhamentos psicológicos a estes menores; tudo
para ajudá-los a enfrentar os medos e as angústias do dia a dia; principalmente em tempos
de pandemia.
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A RESPONSABILIDADE NA EDUCAÇÃO
DOS FILHOS É DO PAI E DA MÃE
Aconteceram muitas transformações
na sociedade nas últimas décadas; avanços
tecnológicos, mudanças na formação familiar
e na educação dos menores. De tudo o que
aconteceu de novo o que mais prejudicou e
continua interferindo negativamente na educação das crianças e dos adolescentes é a
ausência dos pais na vida deles; o que faz
com que haja cada vez mais jovens violentos
e com problemas psicológicos na sociedade.
As crianças e os adolescentes são muito mais
questionadores do que no passado; e como
educar esta nova geração? Impor limites aos
menores nos dias atuais se tornou uma tarefa
muito difícil, mas essencial para a formação
de uma sociedade melhor, com pessoas mais
éticas, que sabem dos seus direitos e respeitam as leis e a diversidade.
No passado os pais mandavam e cobravam obediência dos filhos; caso contrário
apanhavam para aprenderem a respeitar; atualmente as leis mudaram, tudo para proteger
o menor; existem o ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente); a Constituição Federal e
os Tratados Internacionais que protegem e
defendem os direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje a família precisa educar dialogando, informando, argumentando; enfim a
base da educação é a mesma, os pais continuam tendo as mesmas responsabilidades
com a formação ética e moral dos menores;
apesar de muitos transferirem para a escola
a responsabilidade que seria deles.
Para Içami Tiba, falecido em 2015, a
família continua sendo a principal responsável
pela educação de valores, mas se faz necessário uma parceria na educação pedagógica.
Quem tem que liderar a parceria no começo é
a escola, pois tem mais preparo pedagógico;
com o trabalho colaborativo pais e docentes
se tornam mais fortes, conseguindo educar
melhor os menores; formando cidadãos críti-

cos, éticos, que saibam conviver com a diversidade, que tenham independência financeira,
que sejam autônomos e que tenham responsabilidade social.
Para Içami Tiba, um pai de verdade é
aquele que aplica em casa a cidadania familiar,
ou seja, ninguém em casa pode fazer aquilo que não se pode fazer na sociedade. Os
pais devem começar a fazer em casa o que
se faz fora dela. E, para aprender, as crianças precisam fazer, não adianta só ouvir; elas
estão cansadas de ouvir. Muitas vezes nem
prestam atenção na hora da bronca, não há
educação nesse momento. É preciso impor a
obrigação de que o filho faça, isso cria a noção
de que ele tem que participar da vida comunitária chamada família. O escritor afirmava que
muitos pais não ensinavam os filhos a terem
responsabilidade, porque não aprenderam; e
que muitos acham que ser amigos dos filhos é
educar, e que para ele o provedor não é amigo.
Os pais precisam aprender a educar, não dá
para continuar achando que apenas porque
são bonzinhos vão ser bons pais.
Os pais devem impor limites aos filhos
desde pequenos; pais e mães devem “falar uma mesma língua”, principalmente nas
questões relacionadas ao cotidiano; quando
o menor percebe controvérsias nas falas dos
educadores ele se aproveita para impor a sua
vontade; cresce sem regras; que futuramente
afetará o seu convívio em casa, na sociedade
e principalmente no ambiente escolar.
Outro acontecimento comum que vem
marcando a vida dos menores é se tornarem filhos de pais separados; mas o que não
deveria ser comum é ter pais que abandonam os filhos porque seus relacionamentos
não deram certo. Estatísticas mostram que
a separação de casais afeta muito o menor;
podendo prejudicar na sua aprendizagem
escolar, interferir negativamente em seus relacionamentos, ou mesmo o menor pode se
tornar muito nervoso e agressivo na escola
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e em casa; por isso é importantíssimo que
haja parcerias entre a escola e a família, para
que as crianças e os adolescentes aprendam
a lidar melhor com as suas emoções, para
viverem em sociedade.
Tiba (2002) ressalta que a melhor maneira para amenizar um eventual problema
no desenvolvimento da criança é conversar e
explicar o motivo da separação, enfatizando
que não é ela a causa do divórcio; sempre
respondendo todas as suas perguntas. Em
contrapartida, um novo casamento não trará
só prejuízos, de acordo com Tiba. O casal
aprende que amor e atração sexual sozinhos
não são suficientes para manter a união, e
está mais disposto a resolver conflitos, superar os problemas, tolerar e aceitar as diferenças de cada um, pedir sempre que necessário a ajuda do outro. É muito importante que
quando os pais forem se relacionar novamente tenham relacionamentos harmônicos, para
que os menores não adquiram mais abalos
psicológicos, que possam prejudicá-los.
Outro fator que influencia negativamente na educação dos filhos é deixar as crianças
serem educadas pelas babás, pelas avós, ou
por outros familiares; porque é mais cômodo
e dá menos trabalho deixar que os outros cuidem e exerçam um papel que é função deles.
Sem falar que os filhos criados por avós normalmente são mais mimados e sem limites.
Pais, avós e cuidadores devem ter parcerias
na educação dos menores; mas os pais devem colocar limites no comportamento deles.
A maioria dos menores, principalmente os que já não podem ficar tempo integral
na escola ficam sozinhos em casa, assistindo
televisão, navegando na internet; jogando videogame, entre outras atividades, enquanto
os pais trabalham; e a maioria quando chega
em casa presenteia os filhos por terem se
comportado enquanto ficaram sozinhos; independentemente se fizeram ou não as tarefas
escolares ou domésticas.

Há anos a evasão escolar só vem aumentando; já que os pais que trabalham fora
não conseguem ver o horário que os filhos
saem de casa para estudar. Pesquisas feitas
entre os menores concluíram que a maioria
não vai a escola por preguiça, ou por dormir
demais e perderem a hora; e quando a gestão escolar entra em contato com a família
para comunicar a ausência do menor muitos
pais argumentam que trabalham demais; que
não veem a hora que os filhos saem de casa
e também que não têm tempo para conversar
presencialmente sobre o rendimento escolar
deles; contrariando o que foi determinado na
Constituição Federal/1988, artigo 229, que
os pais têm o dever de assistir, criar e educar
os filhos menores; e não somente “depositá-los” no ambiente escolar sem ter nenhuma
responsabilidade sobre eles.

A DIFÍCIL RELAÇÃO ENTRE PAIS E
FILHOS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
As transformações tecnológicas e econômicas que estão ocorrendo no mundo contemporâneo vêm contribuindo para que a relação entre pais e filhos fique cada vez mais
estremecida. Os filhos antigamente possuíam
uma educação formal e rigorosa; se respondessem os pais apanhavam; mas a relação
entre pais e filhos mudou muito, assim como
os valores sociais também; trazendo coisas
boas e ruins. O modo como uma criança é
educada é essencial para a construção da
sociedade que todos desejam; uma criança
que cresce em um ambiente saudável, que
seja imposta a ela limites transmitirá para a
sociedade a boa educação que aprendeu no
seio familiar.
Culpar a política, a economia ou mesmo a cultura da sociedade pela rebeldia dos
filhos se tornou algo muito comum e errado na sociedade moderna. Os pais são os
responsáveis diretos na educação dos filhos;
cabe a eles a ensinaram no seio familiar noções básicas de ética e moral. É preciso que
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o diálogo faça parte da rotina entre pais e
filhos; dá trabalho; mas só ele será capaz de
construir um ambiente mais harmônico em
casa; e consequentemente contribuirá para
que melhore o convívio do menor no ambiente escolar. O diálogo pressupõe ouvir o outro, se colocar no lugar dele, entender suas
necessidades e fazer com que ele lhe ouça
também e entenda as suas; enfim é preciso
que haja dentro de um lar uma educação democrática.
Há diversos relatos de pais que mesmo
após longos diálogos com os filhos, eles continuaram rebeldes, e mesmo agressivos com
os seus progenitores. Os jovens de hoje têm
muitos sonhos, querem corrigir o mundo do
modo deles; julgam os pais por não saberem
de nada; que o mundo mudou e eles não
evoluíram; agravando ainda mais os conflitos
entre estas gerações. Diariamente os menores testam o limite dos pais; algumas mães e
alguns pais reagem com agressividade para
tentar impor limites; e outros preferem ser permissivos, para evitar conflitos com os menores. A maioria quer ter os pais como amigos;
mas quando entram em conflitos com eles se
esquecem que há uma hierarquia de respeito
aos progenitores.
Pesquisas mostram que a educação
oferecida para os meninos é muito diferente da ensinada às meninas. Infelizmente, há
no Brasil a desigualdade de gênero; herança da sociedade patriarcal; onde eles eram
educados para terem poder, enquanto elas
eram educadas para terem uma postura de
submissão. Há vários relatos de menores que
enfrentam os pais, porque eles não permitem
que elas façam as mesmas coisas que os
seus irmãos. Se a Constituição Federal/1988
determinou em seu artigo 5º, que todos são
iguais em direitos e obrigações, por que ainda
em pleno século XXI a educação de meninos e meninas se diferem dentro do ambiente familiar? Construir um mundo com mais
igualdade de gênero só trará benefícios tanto

sociais, quanto financeiros, para as famílias e
principalmente para a sociedade.
Nenhum pai e nenhuma mãe receberam da maternidade um manual de instrução
como educar melhor os filhos; mas fazer todas as vontades deles não é educar; quem
ama impõe limites, cobra regras dentro de
casa e principalmente ensina a respeitar todos os membros familiares e a sociedade.
Os menores se espelham nos pais; o que os
pais conseguirem transmitir de ética e moral
para os filhos, eles transmitem para as próximas gerações; contribuindo assim para uma
sociedade cada vez mais justa e igualitária.
A fim de melhorar, ou mesmo reduzir
os conflitos entre pais e filhos, algumas famílias com mais conhecimento têm recorrido
aos profissionais, como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e aos educadores; à
procura de conselhos de como educar e de
se relacionar melhor com eles. A maior preocupação dos educadores é com os conflitos
que ocorrem no ambiente familiar; porque podem influenciar os menores a desenvolverem
comportamentos socialmente inadequados;
como dificuldade de respeitar regras e respeitar ao próximo; dificuldade de se adaptar
à escola; consequentemente prejudicando a
sua aprendizagem.
A maioria dos educadores reclamam
que muitos alunos chegam à escola, principalmente os adolescentes, mais agressivos,
envolvidos com drogas, fumo, álcool; e quando a família comparece a escola, muitos pais
justificam que já tentaram de tudo, mas não
sabem mais como educar o filho. Já ficou
comprovado que quanto mais omisso for o
pai e a mãe dos problemas que o filho vem
apresentando, mais o filho poderá apresentar
problemas de comportamento, que poderão
prejudicar a sua vida e a da sociedade.
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Muitos questionamentos estão sendo
feitos diariamente “O que está acontecendo
com os pais que parecem ter esquecido de
sua função de educadores?” Tudo ocorre porque esta geração resolveu mudar o jeito de
educar os filhos; com pouco tempo os menores preferem ser permissivos, ou mesmo
cobri-los de presentes, acreditando assim que
os menores terão um excelente comportamento e também boas notas escolares. Ao se
tornarem pais omissos, ou mesmo negligentes estão contribuindo para o aumento da indisciplina escolar e a violência na sociedade.
Pais e mães precisam aprender a educar os
seus filhos para viver em sociedade, respeitando as leis e a diversidade, e não educá-los
para conviver apenas com eles no ambiente
familiar.
Vale ressaltar que, educar não é bater;
é ensinar ao menor o que é certo e o que
é errado para viver em sociedade. A educação ocorre através do afeto, amor, respeito e
principalmente impondo limites para que os
filhos cresçam e tenham responsabilidade e
respeitem ao próximo. Os progenitores precisam estar atentos que na tentativa de serem
amigos dos filhos, invertem a hierarquia, e
deixam os filhos mandarem em casa.
É óbvio que é preciso ter uma relação de companheirismo com as crianças e
jovens; ouvir as suas angústias, brincar, passear com eles, contar histórias; mas sempre
deixando bem evidente que ser amigo não é
concordar com tudo; e que dentro de casa
há regras que devem ser seguidas, para que
eles tenham um futuro profissional brilhante
e também para que se tornem cidadãos que
aprendam a exercer a sua cidadania.

RELAÇÕES FAMÍLIA E ESCOLA
Já ficou comprovado que os primeiros
passos da educação dos filhos são de responsabilidade dos pais, e que a instituição escolar deve complementar esses ensinamentos
sócio-culturais; sendo assim a parceria entre
eles é fundamental para que estes menores
se tornem cidadãos éticos, preparados para
o exercício da cidadania.
Infelizmente, o que deveria ser o ideal
não é o real; hoje a maioria das escolas se
encontram sozinhas na educação destes menores. Há muitos pais que só comparecem à
escola no final do ano letivo; e outros só no
período de rematrícula.
A ausência da participação dos pais no
ambiente escolar está gerando muitos problemas; como o aumento da evasão escolar
e da indisciplina; agravando ainda mais os
problemas psicológicos apresentados pelos
menores.
Os educadores dialogam e orientam,
principalmente os adolescentes, para se tornarem bons cidadãos na sociedade; alguns
melhoram, outros se tornam cada vez mais
rebeldes; o percurso se tornaria mais fácil se
a família e a escola caminhassem juntas. Na
idade infantil as crianças necessitam muito da
atenção da família; e quanto mais presentes
os pais forem na educação deles, mais se tornarão alunos com um excelente rendimento
escolar e um bom comportamento.
Infelizmente, os docentes estão encontrando dificuldade de lecionar na sala de
aula; já que existem alunos que tumultuam
as aulas, cometem bullying com os colegas
, agridem verbalmente e fisicamente os professores. E quem são os culpados? É preciso
que os pais e a escola dialoguem quando
os menores apresentam um mau comportamento, para que juntos possam ajudá-los a
conviver melhor com a comunidade escolar.
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Vale ressaltar que, é preciso também
que as leis educacionais fiquem mais rigorosas com aqueles menores que apresentarem mal comportamento no ambiente escolar;
hoje a escola perdeu muito de sua autonomia, se comparado ao passado; o estudante
tem muitos direitos e poucos deveres; raramente ele é advertido ou suspenso das aulas
quando apresenta comportamento agressivo.
Um adolescente sem limites dentro de casa
apresentará o mesmo comportamento fora,
não respeitando as leis, sendo mal educado
e achando que pode fazer tudo que tiver vontade.
A maioria da população brasileira distorce as leis, acredita que elas existem para
aumentar a violência; pelo contrário, as leis
existem para proteger o menor de maus tratos
e garantir a eles os direitos adquiridos constitucionalmente, e também para não permitir
que eles violem as leis; fazendo o que bem
querem na sociedade.
Mais do que encontrar culpados para
a má educação dos menores é encontrar soluções para melhorar o convívio entre todos
na escola; mais uma vez a parceria entre a
escola e a família é de suma importância para
diminuir, ou finalmente erradicar a violência
no ambiente escolar.

AULAS SIGNIFICATIVAS É O CAMINHO
PARA DIMINUIR A EVASÃO E A
INDISCIPLINA ESCOLAR NO SÉCULO XXI
A escola vem sofrendo várias transformações ao longo da história; nas sociedades
primitivas o processo de aprendizagem acontecia através de uma prática de transmissão
de conhecimentos. Até hoje, ouvi dos mais velhos que antigamente as pessoas realmente
aprendiam; já que os professores faziam seus
alunos decorarem todo o conteúdo ensinado. Esta visão tradicional de Ensino perdurou
por anos na sociedade; servia para um outro
tempo que o mundo não era globalizado e
os avanços tecnológicos ainda não tinham
chegado até aqui.
Hoje a educação não pode mais ser
considerada como meramente uma transmissão de conteúdos e valores sociais, mas sim
um momento de ruptura com o velho método de ensino, mudanças de concepções e a
abertura para novas possibilidades de ensinar. Evidentemente as sociedades antigas resistiam às mudanças, devido a uma herança
histórica; onde o professor ensinava, o aluno
obedecia e aprendia; caso contrário apanhava dos próprios docentes.
Os tempos mudaram, o mundo evoluiu;
assim como as necessidades para a formação educacional dos cidadãos também se
modificaram na mesma proporção; o profissional do futuro tem que ser preparado para
ter capacidade de liderança, capacidade de
tomar decisões, ter desenvoltura para se expressar verbalmente, ter comprometimento,
ter capacidade para se adaptar às novas estratégias de trabalho, ter conhecimentos sobre
as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação
e Comunicação); ter empatia, saber lidar com
suas emoções, ter pensamento sustentável,
entre outras capacitações. Este novo modelo
de educação exige um trabalho pedagógico
de parcerias entre o indivíduo, a escola, a
sociedade e principalmente a família.
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Para Libâneo (1985, p. 97) a escola de
hoje é o fruto dessas mudanças de concepções que foram sendo acumuladas ao longo
dos séculos. No novo modelo a instituição
absorveu algumas características das famílias educadas na Idade Média; os resultados
são muitas crianças abandonadas à própria
sorte, pois seus progenitores assumiram seus
papéis sociais no mundo globalizado e a escola sozinha não consegue abranger todo o
processo educacional.
A pouca, ou a total ausência da família
na vida escolar dos filhos tem ocasionado a
cada ano um avanço na evasão e na indisciplina escolar. Dados estatísticos mostram que
nas escolas públicas a indisciplina está cada
vez maior; além de existirem mais alunos evadidos, se comparados às escolas particulares, onde os pais participam mais ativamente
da vida escolar de seus filhos. Pesquisas recentes também mostraram que há um maior
número de jovens entre 15 a 17 anos na escola; à medida que completam 18 anos abandonam a escola para trabalharem. Ainda é
baixa a taxa dos que conseguem concluir o
Ensino Médio até os 19 anos; consequentemente as taxas são ainda menores para os
jovens que ingressam e concluem o Ensino
Superior.
Para melhorar a participação do menor nas atividades escolares os educadores,
principalmente das escolas públicas, têm enfrentado muitos desafios para atrair a atenção
dos alunos nas aulas e conscientizá-los da
importância dos estudos para o seu preparo para o mundo do trabalho. Atualmente há
uma enorme preocupação de se trabalhar no
ambiente escolar habilidades significativas,
ou seja, que façam sentido para os estudantes, para motivá-los a querer aprender cada
vez mais; contribuindo para diminuir a indisciplina e a evasão dentro do ambiente escolar.

É de suma importância que haja na escola projetos interdisciplinares que tratem de
temas como direitos, direitos humanos e a
diversidade; que contem com a participação
do aluno, da família e da comunidade escolar;
para que todos juntos possam contribuir para
a construção de uma sociedade melhor.
Em 2017 foi homologada pelo MEC a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um
documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os educandos
devem aprender ao longo da Educação Básica. Segundo a BNCC a educação básica deve
formar e desenvolver o estudante em toda a
sua globalidade, ou seja, a educação deve
promover o desenvolvimento integral do indivíduo em todas as suas dimensões, ou seja,
o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural. Na educação integral as
habilidades aprendidas fazem sentido para o
estudante; além dele se tornar protagonista
no processo de ensino-aprendizagem e na
construção de seu projeto de vida.
Além de aulas que fazem sentido para
o aluno; atualmente é trabalhado no currículo
escolar as competências socioemocionais;
para que todos os estudantes aprendam a colocar em prática as habilidades aprendidas de
modo que consigam lidar melhor com suas
emoções; aprendendo a ter confiança, respeito, tolerância, empatia, mantendo relações
positivas, tomando decisões de maneira responsável, entre outras. Todas as competências socioemocionais podem ser benéficas
não só para o futuro acadêmico do estudante,
mas também para o sucesso pessoal e profissional.
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Além das mudanças que vêm ocorrendo
no currículo escolar para incentivar a aprendizagem dos alunos, as políticas públicas vêm
investindo cada vez mais na formação continuada dos professores, a fim de que as aulas
sejam cada vez mais didáticas, para que haja
um maior engajamento dos estudantes nas
atividades de aprendizagem. Também há um
maior investimento nos materiais pedagógicos e nos recursos tecnológicos. Atualmente
as TDICs (Tecnologias Digitais da Informação
e Comunicação) estão sendo essenciais para
que estudantes do mundo inteiro continuem
aprendendo em tempos de pandemia do Coronavírus.
Vale ressaltar que, só haverá a diminuição, ou a erradicação da evasão e da indisciplina dentro do ambiente escolar se houver
parcerias entre a escola e a família; para que
juntas possam preparar o estudante para o
exercício da cidadania e para a qualificação
do trabalho.

A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA EM
TEMPOS DA COVID-19
Se por um lado a COVID-19 trouxe muitas angústias e tristezas para o povo brasileiro, por outro lado contribuiu para que houvesse uma maior participação da família na
vida escolar de seus filhos. Muitos pais que
justificavam que não tinham tempo para ir a
escola, ou mesmo ajudar os filhos nas tarefas
escolares se viram diante de muitos desafios;
além de trabalharem remotamente, tiveram
que exercer o papel do professor dentro de
casa, solucionando as dúvidas dos seus filhos, tudo por conta do isolamento social.
Dados estatísticos comprovaram que a
maioria dos pais dos alunos mais vulneráveis
continuam ausentes na vida escolar de seus
filhos; alguns por não se interessarem mesmo com a educação dos menores, outros por
não terem conhecimento suficiente para auxiliarem os filhos nas tarefas escolares; como
principalmente ajudarem os menores a aces-

sarem as plataformas digitais, e outros ainda
por não terem acesso aos recursos pedagógicos e tecnológicos necessários para que os
filhos pudessem estudar remotamente.
Outro problema que se agravou com
a disseminação da pandemia da COVID-19
no Brasil foi o aumento de maus tratos e da
violência sexual contra crianças e adolescentes; já que muitos alunos ficaram privados de
estarem na escola, um ambiente favorecedor
de segurança ao menor. Os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH)
apontaram que, dos mais de 159 mil registros
feitos pelo Disque 100 em 2019, cerca de
55% tratavam de violações contra crianças ou
adolescentes. Isso representa um aumento de
14% em relação a 2018. Negligência (39%) e
violências psicológica (23%), física (17%), patrimonial (8%), sexual (6%) e institucional (5%)
somam, juntas, quase 100% do total das violações. Em 2020 o governo recebeu 19.663
denúncias de violência sexual contra menores. Isso representa um aumento de 47% em
relação ao mesmo período no ano de 2019
(13.404).
Crianças e adolescentes apresentaram
mais problemas psicológicos com o isolamento social; o medo do novo vírus, ficar longe de
parentes, amigos e do ambiente escolar fez
com que aumentassem ainda mais os casos
de ansiedade e de depressão.
Atualmente as redes estaduais de ensino contam com o apoio psicológico de profissionais da área; para ajudar tanto os alunos,
quanto a família e a comunidade escolar a
aprenderem a lidar melhor com as tristezas e
as angústias que a pandemia do Coronavírus
trouxe para sociedade.
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Com a flexibilização do isolamento social os alunos passaram a estudar de forma
híbrida (ensino remoto e presencial) ajudando principalmente os alunos mais vulneráveis,
que muitas vezes não têm o apoio familiar
para realizar as tarefas escolares e também
não possuem os recursos tecnológicos necessários para estudarem remotamente; e
também ajudou aqueles que precisam se alimentar; já que a pobreza no território brasileiro cresceu assustadoramente; desestruturando ainda mais as famílias.

O AUMENTO DOS TRANSTORNOS
MENTAIS DURANTE A PANDEMIA
Profissionais na área da saúde mental
comprovaram que os transtornos mentais aumentaram em grande proporção nesta pandemia da COVID-19; afetando muitos cidadãos
brasileiros, principalmente crianças e adolescentes da Educação Básica; independente
da classe social. Muitos menores passaram
a adquirir transtornos psicológicos, como a
ansiedade e a depressão, porque passaram
a ter cada vez menos contato social, mais
tempo em frente à televisão, à internet, menos exercício físico, menos horas de sono e
menos alimentação saudável.
O medo de um vírus avassalador, a
tristeza de perder amigos, entes queridos, a
angústia de não poder encontrar os amigos,
de ir a escola, está fazendo com que principalmente os menores adquirem transtornos
psicológicos, que, infelizmente, demorarão
anos para desaparecerem da vida da grande
maioria. Dados estatísticos já comprovaram
que se os distúrbios emocionais não forem
tratados quando surgirem na infância e na
adolescência poderão trazer graves prejuízos
à idade adulta.

Os menores estão sendo os mais afetados com o isolamento social; se comparados aos adultos, porque a maioria dos pais já
retornaram para sua rotina diária. Atualmente
as escolas estão abertas , mesmo não recebendo 100% dos estudantes, porque há um
rodízio no número de alunos, a fim de respeitar os protocolos sanitários; assim muitos
menores ainda continuam ficando em casa a
maior parte do tempo.
A ausência dos colegas, a falta de interação com a comunidade escolar, aliadas à responsabilidade de cumprir muitas vezes sozinhos
as tarefas da escola está afetando ainda mais
o emocional das crianças e dos adolescentes;
ocasionando além de ansiedade e depressão
outros problemas psicológicos, como insônia,
irritabilidade, dificuldade para adaptação ao
confinamento; falta de paciência para lidar com
os pais e irmãos, pensamentos e emoções resultantes de situações estressantes; dificultando
ainda mais a relação com os pais.
as avaliações externas (exemplos: Prova Brasil, SARESP, entre outras.), que demonstram como o estudante apresenta enormes
defasagens na aprendizagem, principalmente na leitura, na interpretação de textos e no
raciocínio lógico; e com a pandemia a defasagem na aprendizagem de cada estudante
aumentou ainda mais.
Atualmente as políticas públicas estão
investindo mais na educação e na formação
docente, do que há 20 ou 30 anos; mesmo
assim o Brasil continua ocupando o 53º lugar,
entre os 65 países avaliados pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).
Contrariando o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN,
Lei Federal 9.394, de 1996), que diz que as
finalidades da educação é preparar o aluno
para o mundo do trabalho e o exercício pleno
da Cidadania; a fim de distanciar as barreiras
que impedem que os jovens possam se ascender profissionalmente e socialmente.
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Com a BNCC (Base Nacional Comum
Curricular) o ensino brasileiro ganhou mais
uma aliada para a melhoria da educação; seja
na Rede Pública ou na Rede Particular de ensino. É um documento muito importante para
a promoção da igualdade no sistema educacional; preocupado com a formação integral
do educando; que saiba se comunicar, ser
autônomo, ser criativo, ter pensamento crítico
e científico, ser empático; enfim a nova educação do século XXI tem preocupação tanto
com o desenvolvimento intelectual, quanto o
desenvolvimento emocional do aluno; colaborando assim para a formação de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
Nas escolas da Rede Municipal e da
Rede Estadual da Educação de São Paulo,
docentes, a equipe gestora, com parcerias
com a família e a Comunidade estão trabalhando para que juntas possam ajudar os
educandos a continuarem aprendendo, principalmente os mais vulneráveis. Os alunos da
Rede Estadual estudam pelo CMSP (Centro
de Mídias São Paulo), um recurso tecnológico
pago pelo Governo do Estado de São Paulo,
onde os estudantes têm aulas com as diversas áreas do conhecimento; e também no
ambiente escolar eles podem encontrar todos
os recursos tecnológicos de que necessitam
para aprenderem. Na Rede Municipal de Ensino está havendo a distribuição de tablets e
de chips, para que os alunos de baixa renda
continuem tendo acesso ao conhecimento.
Infelizmente muitas crianças e adolescentes estão enfrentando não somente os
prejuízos que a pandemia trouxe à educação,
mas principalmente a carência de alimentos,
como também a falta de itens básicos de higiene (máscara, álcool em gel, sabão, saneamento básico, água encanada, entre outros)
para combater a COVID-19; contribuindo para
que se distancie ainda mais o fim da pandemia no território brasileiro.

Já era muito comum educadores comentarem nas reuniões pedagógicas, que
muitas crianças e adolescentes se alimentavam apenas na escola; com a chegada da
pandemia e o afastamento dos alunos das
escolas a desigualdade social se tornou ainda mais evidente. Houve governantes que
distribuíram “cartão alimentação”, um valor,
infelizmente, tão insignificante, que foi incapaz de suprir as necessidades básicas dos
estudantes mais vulneráveis. Outra alternativa
que as autoridades encontraram para sanar
parte dos problemas sociais enfrentados pelos menores foi abrindo a escolas, para que
eles e as famílias mais carentes pudessem
se alimentar; mesmo assim é notório que estas estratégias são ineficazes para atender às
necessidades básicas de sobrevivência da
maioria dos estudantes carentes do Brasil.
Muitos especialistas já apontam que,
é preciso urgentemente pensar em políticas
públicas pós-pandemia, que atinjam principalmente estas famílias mais carentes da sociedade; que vai além de só se pensar em
estratégias de melhorar o ensino-aprendizagem; é pensar principalmente em oferecer
oportunidades de trabalho, melhorar a renda,
a alimentação, a moradia, a saúde destas famílias; entre outros direitos, que estão determinados na Constituição Federal de 1988/
artigo 6º, que determina que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família, base da sociedade, que tem especial proteção do Estado, segundo a Constituição Federal/1988, artigo 226; vem há anos sofrendo transformações e tendo muita dificuldade
de se manter na sociedade como os primeiros agentes responsáveis pela formação do caráter
do indivíduo; como ensinar a respeitar, a ter empatia, a ser solidário, a ter responsabilidade;
entre outros comportamentos essenciais para o ser humano melhor se socializar.
O modelo de família criado nos primórdios da existência humana mudou e está muito
distante do modelo atual; onde era formado por uma família patriarcal e as mulheres eram
educadas apenas para cuidarem dos filhos e da casa. No mundo contemporâneo o divórcio se
tornou comum entre as famílias; além de existirem outras formas de relacionamentos, como a
família homoafetiva (formada por casais do mesmo sexo, seja por homens ou por mulheres).
Apesar da sociedade se apresentar muito diversa do ponto de vista cultural, religioso e histórico, ainda possui muitos preconceitos e estereótipos com as novas formações de família.
Todas as transformações nas formas de composição familiar trouxeram muitas mudanças e também consequências para a educação das crianças e dos adolescentes. A ausência
da família na participação da vida cotidiana e principalmente na vida escolar dos menores está
a cada dia contribuindo para aumentar a indisciplina e a evasão escolar; além de afetar no
ensino aprendizagem de cada um; favorecendo assim para a construção de uma sociedade
mais violenta.
O artigo 2º, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996), afirmou o
que já foi determinado na Constituição Federal de 1988, que a educação é direito de todos
e dever da família e do Estado; cabendo aos pais, na idade própria, matricular seus filhos na
rede escolar, cabendo ao Estado a responsabilidade de oferecer vagas e condições adequadas de ensino. Infelizmente, o que se observa diariamente é que muitos pais só matriculam
os filhos na escola; cumprindo o que determinam as leis; mas poucos mantêm parcerias com
a escola para melhor ajudarem na formação integral do menor.
A instituição escolar deve manter parcerias com a família, para melhor formar as novas gerações, a fim de construir uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. A escola é
responsável pelo desenvolvimento do educando; tem compromisso com o seu crescimento
físico, emocional , intelectual, moral; assim preparando cada um para o exercício pleno da
cidadania e para o mundo do trabalho.
Muitas vezes a escola sem a parceria da família não sabe quais atitudes tomar para frear
a rebeldia e a falta de interesse do menor em querer aprender. Atualmente as leis tornaram
menos rigorosas no que dizem respeito às punições para o mal comportamento do aluno no
ambiente escolar; raramente ele pode ser advertido ou suspenso; e sem a colaboração dos
pais os educadores têm mais dificuldade de intervirem para mudar esta triste realidade.
Quando o pais são questionados pelos os educadores pela pouca participação na vida
estudantil do menor, muitos argumentam falta de tempo e encaminham os cuidadores, ou mesmo
os familiares para conversarem com a gestão pedagógica; o que raramente conseguem resolver
o problema; já que muitas crianças e adolescentes chegam em casa e ao invés de serem punidos recebem presentes, para suprir a ausência dos pais. Os menores sentem a falta dos pais e
querem chamar a atenção de alguma forma; seja sendo indisciplinados na escola, deixando de
estudar, ou mesmo se envolvendo com drogas, álcool, cigarro ou com o mundo do crime.
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Como afirmava o escritor Içami Tiba, a família é a principal responsável pela educação
dos filhos, quem ama educa, dialoga e impõe limites aos menores; e não simplesmente deixa
para a escola a função de educar, que era para ser do pai, ou da mãe. A família tem que dar
bons exemplos para os filhos; não diferenciar a educação das meninas e dos meninos, para
que eles se espelham no pais e cresçam sendo cidadãos responsáveis, respeitadores das
leis e da diversidade.
O que é mais comum nos ambientes familiares é haver filhos rebeldes e agressivos, que
não respeitam os seus progenitores. Há muitas famílias que culpam a política, a economia ou
a cultura da sociedade pela rebeldia dos filhos; esquecendo que os pais são os responsáveis
diretos na educação dos menores; cabendo a eles impor limites aos filhos, ensinando-os noções básicas de respeito. Lembrando que, educar não é bater, e sim ensiná-los o que é certo,
ou errado, para viver melhor na sociedade.
A relação entre pais, filhos e a escola já era difícil, mas com a chegada da pandemia
esta relação ficou ainda mais abalada. O medo de um vírus avassalador, a tristeza de perder
parentes e amigos, o isolamento social, estar distantes dos amigos e do ambiente escolar,
as angústias vividas pelos familiares de não conseguirem manter as despesas de casa fez
com que aumentassem assustadoramente os casos de ansiedade e de depressão entre as
crianças e os adolescentes.
A escola pode e deve ajudar a melhorar o comportamento e o rendimento escolar do
menor; promovendo o desenvolvimento integral do indivíduo em todas as suas dimensões, ou
seja, o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural. Na educação integral as
habilidades aprendidas se tornam significativas, ou seja, elas fazem sentido para o estudante;
além dele se tornar protagonista no processo de ensino-aprendizagem e na construção de
seu projeto de vida.
É preciso, urgentemente, que o diálogo faça parte da rotina entre pais e filhos; com
certeza dará trabalho; mas só ele será capaz de construir um ambiente mais harmônico em
casa, e consequentemente contribuirá para que melhore o convívio do menor no ambiente
escolar. O diálogo pressupõe ouvir o outro, se colocar no lugar do menor, entender as suas
necessidades e fazer com que o filho ouça e também compreenda as preocupações e angústias dos pais; assim a família estará contribuindo para que haja uma educação democrática
dentro do seu lar.
Desde 2017 o MEC entregou a versão final da BNCC (Base Nacional Comum Curricular); esta proposta curricular já está contribuindo para que cada vez mais os estudantes
tenham uma educação integral, com aulas contextualizadas e que se trabalhe no ambiente
escolar as competências socioemocionais; a fim de que os estudante aprendam habilidades
para lidar melhor com suas emoções diárias; emoções ligadas à capacidade que cada um
tem de conhecer, conviver, trabalhar e ser.
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Estatísticas comprovaram que houve um enorme aumento da pobreza no Brasil; consequentemente agravando a vulnerabilidade no contexto escolar. Os menores das escolas
públicas lidam diariamente com a carência de alimentos, de produtos de higiene, para se
protegerem da COVID-19; da escassez e da precariedade da saúde pública e também da
carência de materiais pedagógicos e tecnológicos, para que continuem aprendendo através
do ensino híbrido (metodologia de ensino que mistura o ensino presencial e o ensino remoto);
tudo por conta dos protocolos sanitários, a fim de evitar que não haja mais o alastramento da
pandemia.
As autoridades governamentais estão criando ações para ajudar principalmente as
crianças e os adolescentes a passarem por esta pandemia sem tantos abalos psicológicos e
financeiros. Atualmente a escola é aberta para que os alunos e seus familiares possam buscar
alimentos; além de oferecerem a eles os recursos pedagógicos e tecnológicos necessários
para continuarem estudando mesmo afastados das aulas presenciais. No meio do aumento da
miséria no país a ajuda dos governantes, as doações de empresas e da população brasileira
ainda estão sendo muito pequenas para erradicar a fome no país.
A partir do que foi exposto conclui-se que, o Brasil está enfrentando uma crise familiar,
econômica e social há anos, que infelizmente se agravou ainda mais com a chegada da pandemia da COVID-19. Mais do que encontrar culpados para estas crises que se assolaram na
história do povo é encontrar soluções e aliados, que possam ajudar na construção de uma
sociedade melhor. É necessário que as políticas públicas estejam voltadas principalmente
para as reais necessidades da população brasileira, a fim de que todos tenham uma vida
mais digna, como determinam a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Já ficou comprovado que a escola sozinha não é responsável pela educação das crianças e dos adolescentes; e que a família tem um compromisso moral e ético com os seus
filhos. Independente da formação familiar que o menor integre na sociedade, a família tem
que proporcionar a ele um ambiente saudável, harmônico e que ele aprenda o que é certo e
errado, para agir corretamente na sociedade. Impor limites aos filhos, não é demonstrar desamor, pelo contrário, é amar, é se preocupar com o futuro próspero de cada um. E a Escola
pode e deve contribuir para que os laços familiares se tornam cada vez mais resistentes e
harmônicos; ensinando os menores, obviamente com a parceria da família, habilidades que
possam contribuir para a formação de cidadãos autônomos, críticos, éticos, solidários, empáticos, que aprendam a cima de tudo a respeitar o próximo, para conviver cada vez melhor
com a diversidade cultural.
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MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo busca demonstrar que a música pode ser um grande instrumento que tem o
poder de fazer a diferença dentro da educação infantil, sendo utilizada como uma aliada na hora
de ensinar e aprender. O objetivo geral da pesquisa foi refletir sobre o aporte que o ensino de
música pode oportunizar para o desenvolvimento das crianças na educação infantil e a maneira
como é utilizada pelos educadores. Para tanto, a metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica.
A música é um recurso mediador que promove o processo de construção do conhecimento das
crianças, estimulando e desenvolvendo o prazer pela diversidade do conhecimento, aperfeiçoando
habilidades, proporcionando a imaginação e a criatividade. Conclui-se que a música é importante
no contexto escolar, pois oferece subsídios para a viabilização de um contato prazeroso, formativo
e saudável da criança com a linguagem musical.

Palavras-chave: Música; Cantigas de Roda; Educação Infantil; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

A

música está presente na vida das pessoas de todas as idades e classes sociais.
Desde cedo a criança entra em contato com o som, quando bebê, é acostumado
a ouvir cantigas de ninar com o objetivo de acalmar e fazê-la dormir, depois aprendem a unir a música aos movimentos corporais. Esta junção é capaz de produzir sensações
de alegria, prazer e bem-estar, além de expressar sentimentos e emoções.
E, particularmente nos tempos atuais, deve ser vista como uma das importantes formas
de comunicação e ferramenta para o desenvolvimento da aprendizagem em sala de aula,
buscando integrar o processo de crescimento da criança ao conhecimento de forma lúdica e
criativa.
Refletido que o ser humano em toda sua vida precisa se expressar e se envolver com
outras pessoas e refletindo sobre isso nota-se que a música ajuda nessas questões, quando
trabalhada de forma lúdica e apropriada para o educando. São muito amplas as possibilidades
de trabalhos com a música, ela pode ir desde uma brincadeira simples, mas com intencionalidade a uma reflexão crítica e significativa sobre uma letra.
O objetivo geral da pesquisa é refletir sobre o aporte que o ensino de música pode
oportunizar para o desenvolvimento das crianças na educação infantil e a maneira como é
utilizada pelos educadores. E os específicos são contextualizar a Educação Infantil no Brasil;
conceituar e caracterizar a música e refletir sobre a contribuição das cantigas de rodas na
oralidade e desenvolvimento da criança.
A temática desta pesquisa, justifica-se no resgate dos aspectos da história da Educação
Infantil no Brasil e no enfoque da importância da música na aprendizagem das crianças, de
modo a enfatizar que ela deve ser usada como um recurso pedagógico, e, como composição
que contribui para o desenvolvimento da inteligência e integração do ser, tornando a escola
um espaço mais alegre e receptivo.
A criança é musical por natureza, não se limita a repetir modelos pré-estabelecidos e
regras. Ela prefere experimentar, inventar e viver a música do seu corpo que, embora pequeno,
é intensamente criativo e aberto para descobertas e para liberdade.

30 - setembro/2021 - Educar FCE

444

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconiza que a atenção do
Estado às crianças de 0 a 5 anos passará
a integrar o Sistema Nacional de Ensino, articulando assistência e educação, guarda e
acesso ao conhecimento.
Ao analisarmos a trajetória histórica da
atenção, acolhimento e educação de crianças
pequenas no Brasil, encontramos uma origem
assistencial filantrópica, um trabalho disciplinador e higienista, voltado às camadas mais
pobres, a órfãos e filhos de trabalhadores,
num esforço de moralização e domesticação
das classes populares que deixou marcas
permanentes até os dias atuais.
Segundo KRAMER (2003) o crescente processo de industrialização nacional introduziu fortemente a mulher no mercado de
trabalho, e em sua busca por cuidados para
os filhos, atribuiu às creches o papel claro
de substitutas maternas, entendidas na época como mal necessário, justificáveis apenas
para famílias de baixa renda, uma vez que as
mulheres precisavam trabalhar e não possuíam alternativa para a guarda de seus filhos.
Neste contexto, algumas teorias psicológicas
começaram a preconizar a presença insubstituível da mãe para o adequado desenvolvimento da criança.
As mulheres começaram um movimento por um melhor atendimento a seus filhos,
o que tornaria consequente a tranquilidade
no trabalho. A expansão progressiva do atendimento pode ser ilustrada pela criação de
vilas operárias, creches e escolas maternais
na década de 20, em São Paulo, em que os
patrões visavam o controle dos operários que
reivindicavam a existência de locais para a
guarda e atendimento de seus filhos.

Em 1923, surge a primeira regulamentação sobre o trabalho feminino que previa a
instalação de creches e salas de amamentação durante a jornada das empregadas em
regime de período integral, numa perspectiva
assistencialista e com o propósito de amenizar tais conflitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, são construídos e mantidos pelo governo
os primeiros jardins de infância para atender,
em meio período, os filhos das classes mais
abastadas.
A partir de 1942, durante o período do
governo de Getúlio Vargas (1937-1945), o Estado assume oficialmente as responsabilidades na esfera do atendimento infantil, sendo
criado o Ministério da Educação e Saúde. Surge a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
o Estado passa a ter uma instituição de Assistência Social de âmbito nacional, subsidiando
financeiramente as creches administradas por
entidades filantrópicas, até então mantidas
basicamente com doações das famílias mais
ricas das diversas regiões do país, uma vez
que permanecia a ideia do Estado Mínimo
com relação à educação infantil, em que não
havia um compromisso por parte do poder
público estadual em criar e manter entidades
que atendessem às crianças provenientes de
camadas populares.
A Consolidação das Leis do Trabalho
em 1943 institui a obrigatoriedade de as indústrias manterem atendimento em creche
aos filhos de suas trabalhadoras, garantindo
aumento da produtividade e autorizando o
estabelecimento de convênios para essa finalidade.
Os anos 60 caracterizam-se pela abertura do debate sobre o caráter das creches.
Teorias pedagógicas começam a marcar presença, trazendo a concepção de carentes culturais às crianças das camadas populares. As
creches passam, então, a estabelecer funções
compensatórias por intermédio de programas
educativos que estimulem a aquisição das ha30 - setembro/2021 - Educar FCE
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bilidades esperadas em cada faixa etária, de
acordo com os padrões estabelecidos para
crianças de classe média. “Inicialmente, a ajuda pública era restrita. Em 1962, por exemplo, era subvencionada a manutenção pelo
governo municipal de apenas cem crianças”
(OLIVEIRA; 2002, p. 39).
De outro modo, as asserções do Estado
para atendimento à infância estavam fundamentadas no estabelecimento de convênios
com entidades filantrópicas e particulares, na
manutenção do atendimento indireto e na implantação de programas como mães crecheiras, afastando-se, desse modo, da criação e
gerenciamento direto de instituições para o
atendimento da infância e, principalmente,
transferindo para a sociedade civil uma responsabilidade inquestionavelmente estatal.
Neste contexto, o Brasil absorve as teorias desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa,
que sustentavam que as crianças das camadas sociais mais pobres sofriam de privação
cultural, justificativas para explicar o fracasso
escolar, como afirma Oliveira:
conceitos como carência e marginalização cultural e educação compensatória
foram então adotados, sem que houvesse
uma reflexão crítica mais profunda sobre
as raízes estruturais dos problemas sociais. Isso passou a influir também nas
decisões de políticas de Educação Infantil
(OLIVEIRA, 2002, p.109).

Nos fins dos anos 70, ainda com o propósito de combater o alto índice de mortalidade infantil, o governo inicia, por meio da
Legião Brasileira de Assistência, um trabalho
mais sistemático de atenção às crianças, com
a implementação do Projeto Casulo, atingindo 3.107 municípios (74% dos existentes) em
1987.

Os resultados de todo esse movimento são visíveis pelo aumento numérico de
entidades subsidiadas, pelo crescimento de
construção de creches (caso de São Paulo),
pela institucionalização das creches domiciliares e, na década de 80, pela maior ênfase,
especialmente por parte da Legião Brasileira
de Assistência, na capacitação de recursos
humanos e no monitoramento da qualidade
do atendimento.
No fim dos anos 80, a Constituição Federal é promulgada e propõe à sociedade a
discussão da creche como direito da criança
à educação, mas além da segurança e proteção. Nesse processo histórico, surgem novas
competências e introduz-se, na Constituição
Federal, a Assistência Social como política
de seguridade social e a Educação Infantil
como política de educação, regulamentadas,
posteriormente, pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDB),
estabelecendo:
Art.29. A educação infantil, primeira etapa
da educação básica, tem por finalidade
o desenvolvimento integral de crianças
até 5 anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches ou entidades equivalentes,
para crianças de até 3 anos de idade; II –
Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de
idade (BRASIL, 1996).
E, como também, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Anunciam-se novos debates e embates em torno de
prioridades e competências de cada instância
de governo, especialmente com relação às
destinações orçamentárias cativas.
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Em 1998, é criado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), um documento que norteia as abordagens realizadas com crianças de 0 a 5 anos
de idade. Ele interpreta uma progressão na
busca de se estruturar melhor o papel da Educação Infantil, trazendo uma proposta que integra o cuidar e o educar, o que é, ainda hoje,
um dos desafios da Educação Infantil.

CONCEITUANDO A MÚSICA
A música vem acompanhando a história e se fazendo presente em diferentes estágios de desenvolvimento, ela é uma forma de
expressão artística tanto no campo popular
como no erudito e se faz presente em diversas classes sociais e religiosas, tendo influência na expressão cultural, linguagem oral
e corporal, relação pessoal e interpessoal
contribuindo no desenvolvimento da criança
e fazendo se presente durante toda sua trajetória escolar.
A linguagem musical tem sido entendida e interpretada conforme a cultura e época
vivida, se ligando com a maneira de pensar e
valores vigentes (Brito 2003). Diversas são as
culturas, e diversos são os pensamentos, aos
quais estão inseridos, ela não é sempre da
mesma maneira, não possui sempre o mesmo tempo, ritmo ou harmonia.
A música tem por matéria básica o som.
Mas dentro da música não existe apenas o
som. Existe, também, o silêncio, nas partituras musicais conhecidas como pausas. Estruturas tão importantes quanto às execuções
sonoras. Com sua voz vibrante o som acaba
com o silêncio, tal como o silêncio abafa o
som em cada pausa musical.

ou em sua própria interioridade. A música
predispõe à comunicação verbal ou não-verbal, de nós para com o exterior e as outras
pessoas, ou à comunicação entre as diversas
partes de nós mesmos.
Já SNYDERS (1997) tem uma visão
mais apaixonada da definição de música:
“A música ‘não pinta o amor ou a aspiração de um dado indivíduo em dadas
circunstâncias, ela pinta a própria paixão,
o próprio amor, a própria aspiração’. A
música supera as particularidades que
certamente distinguem, mas também estreitam. Transcendendo as variações acidentais, acessórias, ela nos faz viver uma
generalidade, porém concreta, imediata;
o que a generalidade do conceito ou da
palavra não chega a realizar” (SNYDERS,
1997, p.104).

Mesmo com todas estas tentativas em
definir a música, percebe-se que não existem
significados naturais ou universais da música.
Ao se considerar a existência de significados
específicos excluem-se as características culturais bem como espaço-temporais presentes
nos diversos momentos da história humana.

A MÚSICA E A APRENDIZAGEM
A música tem um papel importantíssimo
no processo de formação de um indivíduo, e
vem ao longo do tempo atendendo vários objetivos como a formação de hábitos, atitudes
e componentes. Desde cedo, a criança demonstra interesse por ritmos e sons musicais.
É muito valioso que crianças tenham contato
com esta arte desde pequenas, e que ela seja
inserida no currículo escolar.

Na concepção de Queiroz (2000, p.16)
a música relaxa nossos sensores – não apenas a audição, e sim todos eles – e predispõe
nossos sentidos para a comunicação e troca.
Assim, a pessoa se abre à disposição de um
conteúdo (emocional) presente no ambiente
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Nesse sentido, Zampronha discorre
que:
Inserir música na educação é favorecer
a necessidade de sua prática em nossas
escolas, promoveram auxílio do educando a materializar sentimentos de modo
expressivo; assim como promover a interpretação de sua posição no mundo; é
possibilitar-lhe a compreensão de suas
vivências, como também estabelecer sentido e significado à sua nova conduta de
sujeito reflexivo e cidadão crítico (ZAMPRONHA, 2002, p. 120).

Ao ser utilizada como facilitadora da
aprendizagem, a música se torna uma ferramenta metodológica capaz de produzir conhecimento e prática na vivência dos indivíduos, além de potencializar emoções internas
influentes no desenvolvimento das crianças.
No desenvolvimento cognitivo, as crianças quando ouvem os sons melhoram a audição, quando dançam e realizam gestos
melhoram a coordenação motora e quando
cantam ou imitam sons criam relações com
o ambiente que as rodeia. Por sua vez, no desenvolvimento afetivo, as crianças constroem
a sua identidade, personalidade, autoestima e
expressam os seus sentimentos e emoções,
através da música.
Assim sendo, a música está intimamente relacionada com o nosso dia a dia e por
isso é fundamental a sua inserção no meio escolar e em contexto de sala de aula, uma vez
que esse é o espaço em que os alunos mais
aprendem e se desenvolvem, quer intelectualmente como a nível interpessoal. (Chiarelli
e Barreto, 2005).
A música é criadora e facilitadora de
diversas atividades na área do conhecimento.
Entretanto,

Na Educação Infantil, a música assume
um diferente papel, uma diferente motivação no ato de ensinar, pois é possível
estabelecer, na criança, a autoestima e
o lúdico: aprender brincando é mais prazeroso. No cotidiano, costuma-se fazer
rodas de conversas com as crianças da
educação infantil; isso facilita a visualização e o convívio com todos, ao mesmo
tempo, cantando ou dançando. A música
proporciona diversos benefícios e, para as
crianças, é uma grande aliada no desenvolvimento saudável (SIQUEIRA; BONFIM,
2017, p.5).

Percebe-se claramente que há uma
evolução de desempenho quando a música
é utilizada como instrumento de educação.
Note-se, contudo, que para o sucesso da atividade há a necessidade de um planejamento. Não se pode alcançar tais resultados com
a simples exposição da música. O ouvir por
ouvir não traz os resultados pretendidos. É
preciso que haja uma preparação para o bem
estimular do aluno, para que ele possa de
fato se integrar à realidade musical proposta e consiga desenvolver seus sentidos, em
especial a fala e a audição, mas como dito,
também as questões de ordem corporal.
Segundo Carvalho (1997) a musicalização infantil desenvolve na criança os campos:
físico, mental, cognitivo e emocional. A música como linguagem pode expressar ideias
e sentimentos. A infância se caracteriza pela
ação e pelo ato concreto. Ao pensar ou expressar verbalmente uma ideia, a criança se
encontra num processo de representação.
A música pode proporcionar a vivência
da linguagem musical como um destes meios
de representação, interagir com o meio ambiente, incluindo os sons, as canções e outras
manifestações, é também um excelente meio
no desenvolvimento da aptidão criativa e lúdica, que é parte integrante da infância.
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A educação deve ser vista como um
processo global, progressivo e permanente,
que necessita de diversas formas de estudos
para seu aperfeiçoamento, pois em qualquer
meio sempre haverá diferenças individuais,
diversidade das condições ambientais que
são originárias dos alunos e que necessitam
de um tratamento diferenciado. Neste sentido
deve-se desencadear atividades que contribuam para o desenvolvimento da inteligência e
pensamento.

A MÚSICA E A CRIATIVIDADE
Pensar em música como um contexto
comum a formação do indivíduo, uma vez que
a educação musical ultrapassa o sentido de
ensinar leitura e escrita, o sujeito educado
musicalmente em sentido amplo será capaz
de desenvolver maior sensibilidade para perceber fenômenos musicais, aprenderá a se
expressar e compreender mais facilmente
seus sentimentos.
A música pode ser uma atividade divertida e que ajuda na construção do caráter, da
consciência e da inteligência emocional do
indivíduo, pois desenvolve a mente humana,
promove o equilíbrio, proporciona um estado
agradável de bem-estar, facilita a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, sendo também um agente cultural que contribui
efetivamente na construção da identidade do
cidadão. Pode até mesmo transformar conceitos espontâneos em conceitos científicos
(BRITO, 2003).
Além de acalmar a criança, deixando-a
em estágio de ânimo e de relaxamento, como
também eleva o astral dela, a euforia, dependendo da música, de sua ressonância, de seu
compasso. Os sons e as vibrações da música tornam-se aos ouvidos da criança, como
algo mágico e relaxante. A música envolve,
prende a atenção, age no campo psicomotor
e cognitivo, também na interação com todos
e tudo ao seu entorno. Então, é importante
dar ênfase aos sons, já que estes contribuem

para a formação de diversos valores e aspectos (PENNA, 2014).
Quando a criança entende esse aspecto da música, ela consegue expressar-se musicalmente, que nada mais é do que exercitar esse aprendizado subjetivo do significado
da música. Desse ponto de vista, associar a
emoção e a razão pode ser mais simples ao
vivenciar uma manifestação musical. Ou seja,
a criança experimenta outro tipo de conhecimento emocional, pois é comum a música
levar a experiências de transcendência, direcionando a estados de pensamentos espirituais e filosóficos mais aprofundados. Saraiva (2013) em sua pesquisa sobre música na
educação infantil relata que:
Acredito que para esse momento seria
importante acrescentar mais meia hora,
pois apenas meia hora é pouco para o desenvolvimento da criatividade, interatividade, coordenação, entre outros aspectos,
uma vez que dentro de sala de aula, essa
“liberdade” não existe, é entrar e permanecer sentado assim até o final, mesmo
quando cantam (SARAIVA, 2013, p.49).

.
A educação musical acaba tirando a criança daquela rotina cujo objetivo é
manter-se sentado para aprender, ao contrário disto, a liberdade em não ter posição fixa
para se aprender, ajuda a fluir a criatividade.
Além disso, a criança memoriza um repertório maior de canções e conta, consequentemente, com um “arquivo” de informações
referentes a desenhos melódicos e rítmicos
que utiliza com frequência nas canções que
inventa. É uma boa improvisadora, “cantando
histórias”, misturando ideias ou trechos dos
materiais conhecidos, recriando, adaptando
etc. (BRASIL, 1998).
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A MÚSICA NA BASE NACIONAL
CURRICULAR COMUM (BNCC)
A Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) é o documento curricular norteador para todo território Brasil, um referencial
com o objetivo de balizar a educação básica e estabelecer graus de aprendizagem e
conhecimentos essenciais que precisam ser
garantidos a todos os estudantes brasileiros
de acordo os preceitos do Plano Nacional de
Educação (PNE).
A estrutura da BNCC segue algumas
competências gerais que devem ser asseguradas para se obter resultados no processo
de aprendizagem, visando à formação de
uma sociedade que vise à democracia, justiça e inclusão. Deste modo, de acordo com
cada eixo, deve ser seguida a estrutura adequada garantindo o direito de aprendizagem
e desenvolvimento.
Contudo a BNCC não define o que deve
ser implementado nas escolas brasileiras,
isso significa que os currículos não devem
se limitar ao conteúdo da BNCC, mas sim que
esses conteúdos devem servir de norteadores na elaboração dos currículos. Somado a
isso, cada currículo deve ser complementado
com conteúdo e competências relacionados
com as particularidades das diversas culturas
brasileiras.
Assim como a arte auxilia na construção
do conhecimento valorizando a natureza singular de cada criança, a música entra como
ferramenta fundamental, auxilia na comunicação, desperta a curiosidade e a sensibilidade
do aluno, possibilita expressar pensamentos,
opiniões e até mesmo cultura, a música transforma o ambiente que o aluno está inserido e
dá a liberdade ao mesmo de se posicionar, e
assim se torna um indivíduo mais crítico.

Por meio da música é possível explorar
de forma lúdica todos os campos de conhecimento apresentados no documento educacional mais recente do país, a Base Nacional
Comum Curricular. Os campos de experiências na BNCC são apresentados da seguinte forma: “O eu, o Outro e o Nós”; “Corpo,
Gestos e Movimentos”; “Fala, Pensamento e
Imaginação”; “Espaços, Tempo, Quantidade,
Relações e Transformações”. De acordo com
a BNCC (2019), os campos de conhecimentos na educação infantil se destinam a desenvolver habilidades que nortearão todo seu
repertório de aprendizagem como se integrar
de forma a “potencializar as aprendizagens
e o desenvolvimento das crianças, a prática
do diálogo [...] conhecer a trabalhar com as
culturas plurais” (BNCC, 2019, p.36).
Na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), aponta a música na Educação Infantil:
Traços, sons, cores e formas – Conviver
com diferentes manifestações artísticas,
culturais e científicas, locais e universais,
no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas
formas de expressão e linguagens, como
as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.
Com base nessas experiências, elas se
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou
culturais, exercitando a autoria coletiva e
individual (BRASIL, 2019 p. 37).

Em relação à Educação Infantil, a música é tratada vagamente como uma linguagem
capaz de desenvolver nas crianças, desde
muito pequenas, o senso crítico e estético,
além da apreciação artística, tendo oportunidade de conhecer e desenvolver outras habilidades e competências, seu potencial criativo,
poderá atingir vários objetivos de acordo com
seu interesse, aumentando assim sua participação e desenvolvimento em atividades,
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se apropriar mais em diferentes linguagens,
sons, ritmos, sensibilidades artísticas, tendo
como ponto principal, conhecer todo o universo musical global, considerado como uma
importante forma de cultura, até mesmo como
uma herança história cultural, principalmente
em nosso país, que trata-se de um berço de
cultura, que consegue transmitir a todos as
mais variadas formas de cultura popular com
muita grandeza.
A BNCC reforça a visão da criança como
protagonista em todos os contextos que ela
faz parte: ela não apenas interage, mas cria
e modifica a cultura e a sociedade. Parte-se
do pressuposto de que a criança aprende por
meio das experiências vividas no contexto escolar. O papel do professor é ser o mediador,
que planeja com cuidado os espaços, materiais, propostas que vão captar a atenção do
seu aluno para que ele alimente sua mente,
e construa sua aprendizagem.
É interessante propiciar às crianças diversos gêneros musicais, para que elas possam conhecer e eleger os seus preferidos,
isso implica na formação da identidade delas, considerando os conhecimentos prévios
e respeitando a cultura de cada um, dando
liberdade à criança de expressar suas emoções e desenvolver sua individualidade através de jogos e brincadeira, pelo imaginário
infantil. Assim se faz necessário abordar na
próxima seção, um assunto que faz parte da
rotina das crianças e bebês em Centros de
Educação Infantil: as cantigas de rodas.

AS CANTIGAS DE RODA
A cantiga de roda é um tipo de canção
popular diretamente relacionada com a brincadeira de roda, faz parte do folclore brasileiro
e é comum em todo o território. A brincadeira
de roda reequilibra as emoções do ser humano, cria laços afetivos, contribui para a socialização e a interação da criança. Analisando os
benefícios que o lúdico na educação infantil
proporciona às crianças, compreendo que as
cantigas de rodas e música como meio de desenvolvimento da inteligência e a integração
do ser, no desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo.
Cascudo (2001) afirma que:
Cantigas de roda referem-se a brincadeiras de folclore, dançadas e cantadas
apresentando melodias simples. Grande
parte delas se apresenta com os participantes se colocando em rodas e de mãos
dadas, mas existem também variações,
como os brinquedos de roda assentada,
de fileira, de marcha, de palmas, de pegar, de esconder incluindo também chamadas para brinquedos e cantigas para
selecionar jogadores. As rodas infantis
que se apresentam no Brasil têm origem
portuguesa, espanhola e francesa. Porém,
com a força do cantar e ouvir abrasileirou-se muitos destes cantos, sendo eles
hoje tão nossos como se aqui nascidos
(CASCUDO, 2001, p. 20).

Geralmente, possuem características
peculiares como: repertório de fácil acesso,
anonimato na autoria. É recheada de rimas,
repetições e trocadilhos e por isso permite a
aproximação entre as crianças, a expansão
da criatividade, o despertar da atenção e a
valorização da própria cultura. As canções
são simples, com frases e sons repetidos,
agradam muito e são facilmente aprendidas.
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As canções mais apropriadas para
crianças da Educação Infantil são as músicas
mais simples. A maioria delas foi e continua
sendo tradicionalmente cantada de geração
em geração espalhando-se por todo o mundo.
Algumas canções são oriundas de outros países e estão presentes no repertório infantil de
crianças de todo o mundo. Assim se justifica
de maneira notória a importância da música
em nossa prática pedagógica, pois favorece
a ludicidade, a memória e a criatividade.
Culturalmente as ‘cantigas de roda’ e as
‘brincadeiras cantadas’ estão interligadas com
uma melodia cujo ritmo favorece a assimilação das tradições orais de todas as culturas.
Várias cantigas de roda e brincadeiras cantadas, conhecidas no Brasil, são de origem
europeia, mais especificamente de Portugal
e Espanha, advindas com a colonização, outras, no entanto vêm das diferentes culturas
indígenas. Por meio das cantigas é possível
conhecer costumes, cotidianos, festas típicas,
comidas, paisagens e inclusive as crenças de
cada povo (BARROS, 2010).
Segundo Martins (2012, p.19) "brincando com as cantigas de roda, a criança se
depara com conteúdos culturais dos quais
ela se apropria dando novos significados".
As cantigas de roda estão diretamente relacionadas às brincadeiras de roda e como prática pedagógica oportuniza às crianças um
ambiente prazeroso para o desenvolvimento
das múltiplas linguagens, além de possibilitar
o convívio em grupo estimulando a cooperação, a interação, o desenvolvimento da consciência corporal, a ampliação do repertório
musical entre outros. Deste modo, a música
se constitui como uma estratégia potente no
contexto educacional quando trabalhada de
forma orientada e organizada.

Também é preciso considerar que outras formas de cantigas infantis, como acalantos, canções de ninar, canções de jogos,
cantigas de passeio, cantigas de histórias,
cantigas cumulativas e cantos de não findar
, podem ter utilização idêntica nas classes
escolares e, portanto, devem ser incluídas no
presente estudo; essas formas musicais criam
um espaço propício para o desenvolvimento
da aprendizagem do cognitivo; com seu potencial lúdico, possibilitam que se articulem
as várias linguagens: oral, gestual, corporal,
musical e a interação com os colegas e com
o meio cultural e social.
Através da vivência da criança com o
jogo das palavras, propiciado pelos versos
das cantigas de roda, seu domínio da língua
vai se estabelecendo de forma efetiva. O principal é a criança se sentir bem, sentir-se livre.
Dessa forma é importante que o professor
não sobre seu rendimento de forma intencional. O aspecto lúdico inerente às cantigas de
roda leva as crianças a um mundo ideal e
ao mesmo tempo transmitem valores da vida
real, contribuindo para que se tornem indivíduos adultos dotados de maior equilíbrio.
Portanto, a ludicidade faz parte do processo de desenvolvimento humano, sendo de
grande valor na educação infantil, fase em
que a criança está se descobrindo, vivenciando experiências inéditas, agregando valores
desconhecidos até então, buscando suprir as
curiosidades corriqueiras que são presenciadas no dia a dia de sua longa e vasta busca
pela formação de conhecimento no espaço
da unidade de ensino em que iniciou sua vida
escolar, mas não se limita a esta fase.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música sempre foi, é e será utilizada na educação infantil contribuindo para o processo de desenvolvimento e conhecimento das crianças. Por meio da música, os educadores
procuram desenvolver na criança a afetividade, contribuindo para a expressão da oralidade,
ajudando-as na socialização e no convívio escolar. Ela está em toda parte; ela é relevante na
vida do indivíduo e em suas características culturais. Ao trabalhar a música na escola, não
podemos deixar de considerar os conhecimentos prévios da criança e o professor deve tomar isso como ponto inicial, incentivando-a a mostrar o que ela já sabe sobre esse assunto,
deve-se ter uma postura de valorização em relação à cultura desses sujeitos.
Por meio da musicalização a criança se desenvolve ludicamente, favorecendo naturalmente o desenvolvimento integral que vai desde a coordenação motora, passando pela
percepção visual, auditiva, atenção, concentração, lateralidade, socialização, incluindo a linguagem oral. O trabalho com a música auxiliará para o desenvolvimento da fala quando o
professor cantar para a criança proporcionando situações para ela se expressar, deixar que
ela fale, cante, brinque, imite, onde formulará suas hipóteses e elaborará seus conceitos. Não
se esquecendo jamais que a música não é um produto pronto e acabado, mas uma linguagem a se construir sendo considerada uma fonte didática para auxiliar o profissional no seu
trabalho na Educação Infantil.
Foi possível observar que a música se tornou uma forma criativa de comunicação, tornando-se uma linguagem universal e podendo ser interpretada, entendida e definida de várias
maneiras. Contribuindo de inúmeras formas para a vida do ser humano, estando sempre presente quase que diariamente nas atividades desenvolvidas, foi com o auxílio da música que a
criança aprendeu a se desenvolver obtendo assim o seu espaço e passou a ser olhada com
outros olhos pela sociedade.
Com as observações que se pode fazer a respeito da música no ambiente escolar,
vimos que a música é uma arte inovadora que desenvolve o ser humano por inteiro, a sua
linguagem culta ou até mesmo explícita de significados, oferece-nos um conjunto de coisas
boas. Ao passo que se apropria dela cria-se uma infinidade de benfeitorias que muitas vezes
alcança muito além dos objetivos propostos. Os educandos se apropriam de saberes culturais,
fortalecendo a experiência sensível e inventiva.
Diante do exposto, entende-se que o grande desafio é que a música na educação infantil
venha a colaborar com o desenvolvimento da criança, almejando que essa não seja apenas
uma prática descontextualizada, mas um complemento, um meio para o melhor entendimento
e trabalho das muitas atividades realizadas na Educação Infantil, que além de desenvolver a
sensibilidade musical pode ainda ajudar no desenvolvimento de outras potencialidades da
criança.
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AUTISMO NA ESCOLA UM JEITO DIFERENTE DE ENSINAR E
APRENDER
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar algumas das características do
aprendente com autismo, bem como auxiliar o professor a saber o que observar, avaliar e mediar,
de forma que ele seja capaz de ministrar uma aprendizagem mais focada no que determinado aluno
precisa. Com base em questões fundamentalmente pedagógicas, apontando alguns caminhos
diante dos desafios do autismo, procurando abordar as práticas de ensino estabelecendo vínculos
com situações concretas da escola, vínculos principalmente com a condição do aluno. Para enfim
constituir uma relação dialógica que pressupõe um jeito diferente de aprender e um jeito diferente
de ensinar.

Palavras-chave: Espectro autista; Características do Autismo; Saberes docentes; Formação
Docente.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, quando se fala de autismo AINDA como algo cercado de mistério
e as escolas recebem alunos com a síndrome, sem a capacitação necessária
para proporcionar-lhes o justo desenvolvimento, se faz urgente informar, instruir,
e fornecer material de práticas pedagógicas adequado visando à melhora de nosso sistema
educacional.
Educação para todos, só acontecerá na prática, quando levarmos capacitação para
todos os profissionais dessa área, desmistificando o estereótipo de que ‘autismo é assim
mesmo’, entendendo que é possível educar pessoas com autismo sim, com qualidade e
segurança. O aluno aprende, o aluno com transtorno do espectro autista aprende, pois a
aprendizagem é característica do ser humano. O ensino e a aprendizagem escolar são dois
movimentos que se ligam na construção do conhecimento.
Há hoje no Brasil, um crescente movimento em direção à organização de espaços educativos que atendam às demandas da inclusão escolar. Documentos nacionais e internacionais
produzidos nos últimos anos reconhecem a educação como direito humano, considerando
as diferenças existentes entre as pessoas, trazendo a necessidade de sensíveis mudanças
nas relações sociais, em distintas instituições, especialmente na escola. Vislumbra-se uma
educação qualificada pelas políticas inclusivas, como um valor para a superação das desigualdades, das injustiças e para a democratização do ensino.
A atenção às diferenças ganha centralidade nas discussões, a igualdade e o direito,
muitas vezes preteridos no ensino das pessoas com deficiência ou com transtornos comportamentais, entram na pauta iminente da educação, pela necessidade da preparação dos espaços escolares e dos profissionais docentes, para um ensino que contemple a diversidade.
O professor é essencial para o sucesso das ações inclusivas, não somente pela grandeza
do seu ofício, mas também em razão da função social do seu papel. O professor precisa ser
valorizado, formado e capacitado.
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA
CRIANÇA AUTISTA

• agitação desordenada;

Segundo estudos como o de GattI
(2010), o diagnóstico precoce é o primeiro
grande instrumento da educação. O que torna
o papel docente fundamental, pois é na idade escolar, quando se identifica a interação
social das crianças, que é possível perceber
com maior clareza singularidades comportamentais. A formação do educador e o seu
conhecimento científico a respeito do assunto
tornam-se essenciais para a identificação de
síndrome.

• apego e manuseio não apropriado
de objetos;

Da mesma sorte, sua capacitação pedagógica no exercício docente possibilitará
uma educação adequada, apesar de níveis
de comprometimentos dissimilares, é comum
o aluno com autismo apresentar algumas características mais marcantes que inicialmente
poderão interferir na sua aprendizagem. Será
sempre pertinente o professor ou a professora
observar atentamente seu aluno, quando este
apresentar algumas das seguintes características comportamentais (GATTI, 2010):
• retrair-se e isolar-se de outras pessoas;
• não manter contato visual;
• desligar-se do ambiente externo;
• resistir ao contato físico;
• inadequação a metodologia de ensino;
• não demonstrar medo diante de perigos;
• não responder quando for chamado;
• birras;
• não aceitar mudança de rotina;

• calma excessiva;

• movimentos circulares no corpo;
• sensibilidade a barulhos;
• ter dificuldades para simbolizar ou
para compreender a linguagem simbólica;
• ser excessivamente literal, com dificuldades para compreender sentimentos e aspectos subjetivos de
uma conversa (GATTI, 2010):
Já Cunha (2012), afirma que o aprendizado com o autismo cria formas próprias
de relacionamento com o mundo social, em
consequência do convívio, todos nós adquirimos uma mente social, que nos possibilita
fazer conexões apropriadas com o mundo ao
redor. Nossa razão é consultar constantemente nossa memória social para direcionar o
comportamento, frequentemente, chegamos
a um local e percebemos de modo global o
ambiente, porque aprendemos a ver as coisas
não isoladamente, mas conectadas, em um
contexto de relações.
Dirigimos, consequentemente, nossas
ações de acordo com o que é socialmente adequado. Todavia, na conduta autística,
nem sempre isso ocorre, é comum fixação
em detalhes específicos, percebidos menos
em razão do conhecimento social e mais por
causa do estímulo que o indivíduo recebe de
determinado objeto ou situação. Isto provoca
comportamentos peculiares. Assim, a pessoa
com autismo passa a ter uma relação singular
com tudo que é externo (CUNHA, 2012).

• usar as pessoas para pegar objetos;
• hiperatividade física;
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Fixa-se em rotinas que trazem segurança, não interage normalmente com as pessoas, inclusive com os pais, nem manuseia
objetos adequadamente, gerando problemas
na cognição, com reflexos na fala, na escrita
e em outras áreas. Aprende de forma singular, há uma relação diferente entre o cérebro
e os sentidos, e as informações nem sempre
geram conhecimento (CUNHA, 2012).

Os caminhos pedagógicos que hoje
surgem para traçar as veredas da inclusão
podem ter origem no antigo, “exatamente
porque o antigo é utilizado constantemente
por meio dos processos de aprendizagem”
(TARDIF, 2012, p.36). Mas, os saberes antigos não estão sozinhos, eles se incorporam
aos diferentes saberes que permeiam as práticas escolares, como por exemplo:

Em suma, pode-se concluir que esse
quadro de comprometimento pedagógico
requer práticas específicas, direcionadas à
aquisição de habilidades necessárias para a
inclusão familiar, social e escolar do indivíduo.
O aluno carece de uma educação individualizada, com ênfase na mudança de alguns
comportamentos e aprendizado de outros
(CUNHA, 2012).

• saberes experienciais, que são produzidos e desenvolvidos pelo próprio grupo de professores;

FORMAÇÃO E SABERES PARA O
TRABALHO DOCENTE
Para pesquisadores como Sampaio
(2012), nota-se uma grande dificuldade de
se constituírem práticas de ensino como alternativas para a superação dos obstáculos
quando se fala do acesso e da permanência
de alunos com dificuldades de aprendizagem
na escola, há a demanda por uma educação
de combate ao preconceito e com ações educacionais inclusivas.
Vê-se que, na busca por respostas às
questões geradas pela demanda da inclusão,
no que tange às práticas docentes, há carências quanto à esta formação, os saberes dos
professores não provêm de uma fonte única,
mas têm origens diferentes. Partem de sua
história pessoal e social, da sua subjetividade, dos seus grupos de pertença, das suas
crenças, da família, da mídia, da cultura e de
tantas outras fontes, certamente, existem conflitos e contradições para a predominância de
um ou outro saber, principalmente o saber
pedagógico (SAMPAIO, 2012).

• saberes curriculares, que são incorporados ao trabalho do professor
pelas instituições educacionais;
•

saberes ideológicos, que impregnam a formação docente, produzidos em grande parte pelas ciências
da educação.

Por isso, nota-se que há um grande
movimento nas políticas públicas com vistas
a sobrepujar os problemas da formação e do
trabalho docente. Há professores federais, estaduais e municipais; professores concursados e não concursados; professores urbanos
e rurais; professores das redes pública e particular; e professores titulados e sem titulação
(SCHEIBE, 2010).
Em decorrência, as dificuldades e os embates continuam sendo inúmeros, é preciso dar
continuidade às ações, corrigindo os percursos
e fomentando novas iniciativas com base na
dinâmica social e no trabalho em sala de aula.
A pouca literatura pedagógica ligada à
prática na educação especial também contribui para o estado das coisas, a maior parte
da produção acadêmica vem da área médica,
o professor fica sem suporte específico para
o trabalho docente. O aluno da educação especial precisa dispor de uma série de condições educativas em um ambiente expressamente preparado com metodologia, literatura
e materiais, consequentemente, há na prática
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docente dificuldades para a elaboração de
atividades diante das necessidades desses
educandos (SCHEIBE, 2010).
O aluno que é compreendido pela ciência, nem sempre é compreendido e ensinado
pela escola, ainda assim, vê-se um grande
movimento nas políticas públicas de educação, porém essas políticas necessitam de
apoio dos governos para terem sucesso. No
ensino do aluno com espectro autista, não
há metodologias ou técnicas salvadoras, e
sim grandes possibilidades de aprendizagem,
considerando a função social e construtivista
da escola. Entretanto, o ensino não precisa
estar centrado nas funções formais e nos limites preestabelecidos pelo currículo escolar,
afinal, a escola necessita se relacionar com
a realidade do educando, e nessa relação
quem primeiro aprende é o professor é quem
primeiro ensina é o aluno (SCHEIBE, 2010).

OBSERVAÇÃO, AVALIAÇÃO E
MEDIAÇÃO
O exercício de um bom professor
começa pela observação. Para observar, é
preciso saber o que observar. E, para saber
o que observar, é preciso formação, será a
percepção de um bom professor, capaz de
identificar detalhes comumente não notados
(CUNHA, 2012b).
A observação advém da necessidade de se conhecer o discente, conhecer a
criança, conhecer o adolescente. Não raro, o
professor é quem identifica primeiramente o
transtorno, quem primeiro dá o sinal de alerta
com respeito ao comportamento do educando. O olhar mais cuidadoso pode levar ao
encaminhamento e diagnóstico precoce, se
este diagnóstico se torna fundamental, devemos considerar ainda as possibilidades pedagógicas que se abrem por meio de uma
‘avaliação precoce”, isto poderá fazer toda a
diferença, permitindo, o quanto antes, maior
independência e qualidade de vida em qualquer grau de autismo (CUNHA, 2012b).

O espaço escolar é fundamental, pois
se trata de um ambiente favorável à observação, e esta, levará o docente a conhecer o
educando, suas qualidades e, também suas
limitações. Todavia, não são as dificuldades
que irão possuir maior peso, mas as virtudes
e possibilidades sobre as quais virá o trabalho pedagógico (CUNHA, 2012b).
Trata-se de uma atividade de pesquisa,
onde os elementos são catalogados e organizados para serem analisados, então fornece subsídios para melhor compreensão do
educando como por exemplo: seus gostos,
interesses, desejos, sonhos, movimentação
em sala, características pessoais e sociais;
o que é mais pertinente aprender. A turma,
a equipe pedagógica, a escola, o espaço
de aprendizagem, a família e os diferentes
ambientes que frequenta. Todo esse cabedal
pode significar um rico patrimônio de informações. É necessário ressaltar que sempre
o comportamento é uma forma de expressão,
tendo significados que não podem ficar esquecidos(CUNHA, 2012b).

AVALIAÇÃO
Antes de ser apenas uma atribuição de
valor, avaliar é uma ação objetiva para compreender o comportamento do aprendente
diante dos instrumentos de ensino e aprendizagem. Torna-se, portanto, uma ação projetiva, um cálculo antecipado de uma situação
futura, com base em dados de caráter mediador e formativo, na prática, é a verificação
do desempenho discente diante do trabalho
pedagógico, para se planejar o que se fará a
seguir, a avaliação é o início desse planejamento (CUNHA, 2012b).
Despida de preconceitos, a avaliação
direciona os passos do professor no caminho
que se deve construir em parceria com o aluno, trata-se de uma ação mediadora. Existem
instrumentos eficazes para essa verificação,
que vão desde a entrevista com os pais ou
a anamnese aos recursos pedagógicos que
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muitos professores conhecem muito bem, todavia, é pertinente que os professores avaliem a si mesmo e os recursos que possui,
pois nem sempre o que se pressupõe ser instrumento de ensino é recurso pedagógico. Os
recursos utilizados no ambiente de aprendizagem precisam estar vinculados às possibilidades do aprendizado e não às características
docentes (CUNHA, 2012b).
Além dos instrumentos inerentes ao currículo escolar, o professor poderá estabelecer
outros, como por exemplo: jogos, desenhos
e pareamentos. Tais instrumentos ajudam em
alguns seguintes aspectos (CUNHA, 2012b).
•

verificar as relações cognitivas do
educando mediante os desafios que
a atividade oferece;

• possibilitar uma leitura de aspectos
relacionados à função simbólica;
• verificar conteúdos afetivos e emocionais, bem como habilidades para
a aprendizagem;
• verificar vínculos afetivos e interesses do aprendente relacionados ao
espaço escolar e familiar;
•

verificar maturidade emocional,
aspectos motores e cognitivos por
meio da produção gráfica;

•

investigar aspectos ligados à subjetividade;

•

investigar modelos de aprendizagem interiorizados;

• investigar esquemas lógicos de raciocínio;
•

investigar lateralidade e coordenação visório-motora;

•

trabalhar discriminação visual
(CUNHA, 2012b).

O processo avaliativo poderá responder
a muitas perguntas, dentre elas: Quais exercícios podem ser utilizados para o desenvolvimento sensorial, cognitivo ou motor? Quais
atividades o aluno apresenta maior dificuldade ou facilidade? Quais são suas maiores habilidades e dificuldades?
Ressalta-se, porém, que o aluno não
deverá ser avaliado com base no desenvolvimento de outro colega, mas com base no seu
próprio desenvolvimento: o que ela faz, o que
ele faz e o que poderá fazer.

MEDIAÇÃO
Mediar é servir de elo entre um estímulo e uma resposta, é provocar o estímulo a fim
de se obter a resposta, o mediador deve estar
ativamente engajado nesse elo. A mediação é
o processo de intervenção na relação do aluno com o conhecimento, é toda intervenção
pedagógica que possibilita essa interação, é
consequência da observação e da avaliação,
é transformar a intenção de ensinar em prática docente e a intenção de aprender em
aprendizagem (CUNHA, 2012b).
Um dos principais escopos da mediação é criar vínculos entre o educando, o professor e o espaço escolar, na mediação o
professor utiliza as atividades que permitirão
o melhor desenvolvimento do aprendente, o
que mais se afina ao seu perfil, atentando
para as qualidades, as dificuldades, as carências e os desafios. A mediação terá caráter
avaliativo, pois uma tarefa superada requer
uma nova, e novas avaliações para novos
objetivos a serem conquistados. Portanto, a
prática pedagógica no ensino do aprendente
com autismo revelará um movimento conjunto
dessas três ações (CUNHA, 2012b).
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AUTISMO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Para Tardif (2012), toda postura do professor é relevante na estruturação das habilidades linguísticas, falar de maneira suave,
sem pressa e claramente permite o aprendizado natural e descortina os caminhos da comunicação com o mundo exterior. Existe uma
diferença crucial entre comunicar e transmitir.
A transmissão é passível de interrupções ou
ruídos, a comunicação pressupõe uma proposição acabada, uma ação intransitiva, que
não precisa de complemento, pois se presume que atingiu o seu fim. Por isso, transmitir
não é o mesmo que comunicar.
No autismo, é comum indivíduos com
extremas limitações na linguagem, será preciso criar mecanismos que facilitem a comunicação com eles. Existem procedimentos pedagógicos que podem ser utilizados nesses
casos: cartões com imagens ou figuras, músicas, contatos sensoriais poderão ser de grande valia. A linguagem na comunicação social,
demanda, em sua essência, a abstração e a
codificação, por isso, haverá momentos em
que ela deverá ser extremamente simples,
desprovida de muitos símbolos, existem pessoas que têm dificuldades para dar sentido a
elaborações linguísticas mais complexas. É
imprescindível observar como falamos e se
somos compreendidos (TARDIF, 2012).
Por outro lado, o desenvolvimento da
linguagem está estreitamente ligado à capacidade simbólica e à representação do objeto
ausente. Por conta disso, a partir do conhecimento do educando, surgem mecanismos
para estimular o uso de expressões mais elaboradas, propiciando condições para a construção de novos significados. As ações precedidas por palavras e palavras precedidas
por ações colaboram para a comunicação e
oralidade, o estabelecimento da comunicação
e da compreensão da linguagem é um trabalho que requer sempre uma continuidade
sistemática (TARDIF, 2012).

As nossas ações, condutas e pensamentos recebem permanente ingerência do
nosso ser emocional, isso porque não é possível utilizarmos razão e corpo sem estarmos
impregnados de propriedades afetivas. Crianças e adolescentes com autismo nem sempre
adquirem maturidade necessária para que os
mecanismos mentais controlem as emoções,
são propensos ao desequilíbrio por motivos
aparentemente para nós insignificantes, é
normal a criança ou o adolescente sentir-se
desconfortável e intimidado em um ambiente
novo, como o da escola. É normal buscar
apoio nas coisas ou nos movimentos que lhe
trazem conforto emocional, assim como a
reação diante da contrariedade, a raiva e o
medo ganham proporções significativas (TARDIF, 2012).
É importante que toda a equipe pedagógica da escola, bem como funcionários e
outros profissionais precisam saber lidar com
os aspectos emocionais do espectro. A nossa cognição flui melhor quando aliada à aptidão, as emoções podem ser trabalhados,
tornando-se aparatos imprescindíveis para o
aprendizado, por elas, percebemos melhor
os mecanismos das dimensões pessoais indispensáveis à vida em sociedade, como a
tolerância, a compaixão, o compartir, dentre
tantos outros que fogem ao escopo racional
(TARDIF, 2012).
O aluno com o espectro autista pode
desenvolver essas propriedades na escola,
para tal, o amor é fundamental, nada inclui
melhor o aluno do que a ação educativa do
amor, ao mesmo tempo em que ele traz pertencimento afetivo, traz pertencimento social,
na comunicação da ação pedagógica, busca-se também alcançar o amor do aluno (TARDIF, 2012).
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AFETIVIDADE EM SALA DE AULA
Faz tempo que educadores valorizam
as distintas habilidades de seus alunos como
forma de abrir caminhos para a aprendizagem, tais habilidades são grandemente influenciadas pelas cargas afetivas e são inerentes ao ser humano, indissociáveis do seu
caráter. Normalmente gostamos de fazer o
que fazemos bem, todos nascem com alguma aptidão e com a condição de desenvolver
novas habilidades e de melhorar as já existentes, em muitos casos, na educação do aluno
com autismo, é mais premente desenvolver
determinadas habilidades para lidar com diferentes situações na vida (TARDIF, 2012).
Certamente, todos reconhecem que a
inteligência humana é produto de uma carga
genética, com influência também de estímulos
recebidos durante o desenvolvimento do ser,
de fato, essa inteligência nos leva a aprender
e, inegavelmente, ela é grandemente estimulada por cargas afetivas (TARDIF, 2012).
Quando amamos o que fazemos, nosso cérebro libera impulsos eletroquímicos que
produzem a sensação de prazer, em momentos assim, ficamos naturalmente mais aptos,
para o bem-estar de nossas vidas. Biologicamente, esses impulsos eletroquímicos resultam em funções mentais, pensamentos,
sentimentos, alegria e movimentos, o nosso
interior liga-se à vida cotidiana transmitindo
informações que, posteriormente, transmutam-se em conhecimentos, este mecanismo
natural da nossa inteligência possui instrumento fundamental para o seu sucesso: o
afeto (TARDIF, 2012).

educá-lo é canalizar suas emoções para o
processo pedagógico, é trazer para o campo da educação o seu interesse e amor, as
emoções deflagram mecanismos na memória
que ajudam a conservação do aprendizado
escolar, um aluno que ama aprender aprende
melhor; um professor que ama ensinar ensina
melhor (TARDIF, 2012).
A inteligência é uma constante adaptação, às modificações anatômicas do cérebro acontecem ao longo da vida, ainda que
exista severidade no quadro do transtorno, é
possível aprender a desenvolver habilidades,
isto se torna mais notório mediante estímulos
emocionais. As faculdades emocionais são
propriedades de todo aprendente e poderão
ser desenvolvidas para auxílio do trabalho escolar (TARDIF, 2012).
Não é de bom tom que a prática escolar seja orientada pelo conhecimento medido em testes, em uma sistematização do
passado com pouca inclinação à vida, uma
pedagogia assim faz com que o prazer e a peculiaridade de cada um fiquem em segundo
plano, quando deveriam ter melhor destaque,
porque são motores de aprendizagem, no
entanto, há uma busca, ainda que de forma
fragmentada, para se alcançar uma educação que contemple mais as necessidades de
quem aprende e menos os conhecimentos de
quem ensina, na verdade, busca-se uma educação compartilhada, onde ninguém detém
o saber, mas todos dividem as experiências,
uma educação baseada no afeto, na esperança e no trabalho de educador e educando
(TARDIF, 2012).

O afeto é científico: ao consumar o afeto, o cérebro recompensa o corpo por meio
da sensação de prazer e de alegria, ser afetivo não é ser adocicado, ser afetivo é trabalhar
com as qualidades, as emoções, os interesses e os sonhos que possuímos. Utilizar-se
de afetos naturais do aluno com autismo para
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas de ensino encontram-se diante das demandas sociais da sociedade contemporânea, sem dúvida, sobre os professores, recaem as maiores exigências, estes, inegavelmente, necessitam de maior apoio dos governos, como forma de viabilização das políticas
educacionais.
Faz-se necessário ressalvar, que qualquer esforço para situar as práticas de ensino
será de pouco efeito se não estabelecer vínculos com situações concretas da escola, vínculos
principalmente com a condição discente, afinal, educar o aprendente com autismo é construir
uma relação dialógica, que pressupõe um jeito diferente de aprender e um jeito diferente de
ensinar.
Quando se entende que o aprendente com autismo é capaz de desenvolver o que se
é proposto na escola, dentro do que for melhor para cada um, e do que cada aluno necessita
em primeira mão, é possível criar um ambiente saudável para todos os envolvidos no processo pedagógico, tanto professores, alunos, gestão e a família, criando um ambiente sem
preconceitos; um ambiente de respeito, compaixão, aprendizado e muito amor.
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A RELEVÂNCIA DA LINGUAGEM MUSICAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem, como intuito, descrever um pouco sobre a história da música no
mundo e no Brasil, e sua importância para o desenvolvimento e aprendizagem da criança
que frequenta a Educação Infantil, mostrando-a como ferramenta pedagógica que contribui no
desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança; favorecendo também
para o desenvolvimento do potencial criativo e da sensibilidade do indivíduo, bem como, o
estímulo à sua concentração e autodisciplina. Para a abordagem deste tema, recorremos a
pesquisa bibliográfica, por meio de livros, revistas, artigos científicos, entre outros, que abordaram
e abordaram a temática aqui proposta.

Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar a importância da música,
para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil e, ao mesmo tempo, para
entendermos um pouco mais sobre sua trajetória, no Brasil e no mundo.

Ao decorrer da elaboração do mesmo, percebe-se que a musicalização pode e deve
ser usada para desenvolver habilidades, criatividade e pensamento; além do mais, a música
tem um grande poder de interação, pois, desde muito cedo, adquire grande importância na
vida da criança, despertando sensações, por ser uma forma de linguagem muito apreciada
pelo ser humano.
A história da música é muito envolvente e importante e, por meio de pesquisa, foi revelado o quanto ela contribui para o desenvolvimento infantil.Dessa forma, se faz necessário, na
prática escolar, que o professor busque inovar e conhecer os meios que a música apresenta,
para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, em especial nos primeiros anos de vida.
Objetivamos, com este trabalho, descrever como a música pode ser usada para desenvolver habilidades e ajudar na mudança comportamental da criança na educação infantil;
analisar seu desenvolvimento nesta fase tão importante de sua vida, além de mostrar que a
música é um meio para a criança desenvolver suas capacidades cognitivas, afetivas, oral,
psicomotora entre outras.
Para a realização deste trabalho de conclusão de curso, primeiro buscou-se analisar
bibliografias de autores que pesquisaram e pesquisam sobre o quanto o processo de musicalização é importante na vida da criança. Foram utilizados artigos científicos, livros, revistas,
artigos eletrônicos, entre outros. Posteriormente, foi realizada leitura e análise dos materiais
encontrados, apontando, sublinhando e anotando os pontos pertinentes para a temática aqui
proposta, obtendo, assim, um resumo dos assuntos pertinentes ao tema utilizado para o desenvolvimento deste trabalho.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
PARA O DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A música é a linguagem que traduz,
em formas sonoras, maneiras de expressar e
comunicar sensações, sentimentos e pensamentos; isso ocorre por meio da organização
e do relacionamento entre o som e o silêncio.
A música sempre foi uma forma de expressão artística que permite, ao ser humano,
manifestar suas alegrias e tristezas, suas dúvidas e sentimentos, suas ideias e sensações.
Por estes e outros motivos é que a mesma,
além de ser importante para a vida do ser
humano, se tornou fundamental para o ensino
e aprendizagem, em especial na educação
infantil, posto tratar-se de uma arte que permite, ao educando, construir conhecimentos
e desenvolver seu potencial criativo e crítico,
na interação que estabelece com o mundo.
Para Brito (2003), a música é uma forma de expressar diferentes concepções. Ao
consultar o novo dicionário Aurélio da língua
portuguesa, encontramos, no verbete "música'', a seguinte definição:
Arte e ciência de combinar os sons de
modo agradável ao ouvido’’; e também:
“qualquer conjunto de sons’’ (seguido por
parênteses onde se lê: deprec. Musiqueta“). O verbete funda-se numa abordagem
subjetiva, que confere o valor aquilo que
se agrada ao ouvido. Quando define música como “qualquer conjunto de sons”,
isento de seu resultado estético, aponta o
caráter depreciativo da definição [...] No
livro Evolução da teoria musical, de Elce
Pannain, publicado em 1975, a música
é definida como “arte de combinar sons
e formar com eles melodia e harmonia’’.
Essa definição também é inadequada, já
que nem toda música é constituída por
melodia e harmonia (BRITO, 2003, p. 26).

Como foi visto no primeiro capítulo, sabe-se que a música faz parte da vida humana,
desde há muitos séculos, estando ela presente em todas as culturas e nas mais diversas
situações, pois integra os aspectos sensíveis,
afetivos, estéticos e cognitivos, de maneira a
ocasionar a interação social, dando, ao ser
humano, uma forma de se expressar de maneira gostosa e prazerosa,
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 a sua função ritualística. Presente na vida diária de alguns
povos, ainda hoje é tocada e dançada 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 muito cedo
e assim começam a aprender suas tradições musicais (RCN. 1998, p. 47).

Ainda que seja de maneiras diferentes,
o ouvir, o cantar e o dançar, é uma atividade
que se faz presente na vida do ser humano.
As crianças, mesmo ainda antes do nascimento, já são envolvidas com o universo sonoro,
pois, na fase intra-uterina, os embriões que se
formaram em bebês já começam a conviver
com um ambiente de sons provocados pelo
corpo, movimentos e pela voz, e até mesmo
pelas músicas que suas mães escutam antes
de dar a luz, constituindo, assim, um material
sonoro para eles (WANDERLEY, 2010).
Brito (2003) nos fala que o processo de
musicalização nos bebês e crianças começa espontaneamente, de forma intuitiva, por
meio do contato que ela terá com todo tipo e
variedade de sons, incluindo a presença da
música, as cantigas de ninar, as canções de
rodas, as parlendas e todos os tipos de jogos
musicais; dessa forma, tudo que se transforma em sons (músicas), é de grande importância, pois, por meio destas interações, os
bebês desenvolvem repertório que lhes permitirá comunicarem por meio dos sons. Nesses
momentos, desenvolve a comunicação, favo30 - setembro/2021 - Educar FCE
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recendo ao seu desenvolvimento cognitivo e
afetivo, e também a criação de vínculos fortes,
tanto com o adulto como com a música.
Segundo Martins (2004), após o nascimento, as cólicas começam a aparecer e,
com elas, surgem as músicas de ninar que,
cantadas por suas mães, proporcionam aos
bebês, tranquilidade e prazer.
Da mesma forma que a música faz bem
no seio familiar, na educação infantil ela proporciona desenvolvimento e aprendizagens
mútuas, tanto para a criança como para o
professor.
Por isso, deve ser entendida como uma
importante experiência que acompanhará os
seres humanos em praticamente todos os
dias de sua vida. E, particularmente, nos tempos atuais, deve ser vista como uma das mais
importantes formas de comunicação.
A experiência com a música não pode
ser ignorada, mas sim compreendida, analisada e transformada criticamente. Ao trabalhar a música na escola, não devemos deixar
de considerar os conhecimentos prévios das
crianças, sobre o que elas entendem por música, e, dessa forma o professor deve tomar
esses conhecimentos prévios como ponto de
partida, sempre incentivando a criança a mostrar o que ela já sabe e entende sobre música,
respeitando e considerando o que ela traz
de casa, da sua comunidade e do seu meio
familiar (NOGUEIRA, 2003).
Para o RCNEI (1998), a música, no contexto da educação infantil, vem no decorrer
de sua história, atendendo a vários objetivos,
alguns dos quais alheios às questões próprias dessa linguagem. Tem sido, em muitos
casos, suporte para ensinar modos e 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, entre outros; a realização
de comemorações relativas ao calendário de
eventos do ano letivo, simbolizados no dia da
árvore, dia do soldado, dia das mães etc.; a

memorização de conteúdos relativos a números, letras do alfabeto e cores, que são ensinados por meio de canções. Essas canções
costumam ser acompanhadas por gestos corporais, imitados pelas crianças.
Mesmo que as formas de organização social e o papel da música nas sociedades
modernas tenham se transformado, algo
de seu caráter ritual é preservado, assim
como, certa tradição do fazer e ensinar
por imitação e “por ouvido”, em que se
misturam intuição, conhecimento prático
e transmissão oral. Essas questões devem ser consideradas ao se pensar na
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 etc., são
atividades que despertam, estimulam e
desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem a necessidades
de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música
significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão,
encaminhando-as para níveis cada vez
mais elaborados (RCNEI, 1998, p. 47-48).

A música pode ser trabalhada pelo educador de várias maneiras, e em todas as áreas da educação: comunicação e expressão,
raciocínio lógico matemático, Estudos Sociais,
Ciências e Saúde, facilitando a aprendizagem,
fixando assuntos relevantes; desta forma, une
o útil ao agradável. Para atingir esse objetivo,
o professor pode utilizar músicas que envolvem temas específicos, como números, datas
comemorativas, poesias, folclore, gramática,
história e geografia. Além dessas, há canções
relacionadas a habilidades: análise, síntese,
discriminação visual e auditiva, coordenação
e visomotora.
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Apresentada de forma objetiva e bem
trabalhada, a música auxilia no desenvolvimento do raciocínio, criatividade, habilidades,
dons e aptidões. Para Loureiro (2003), a música e a expressão musical são muito importantes na vida de todas as crianças, pois, da
mesma maneira que desenvolve sua criatividade, promove a autodisciplina e desperta a
consciência rítmica e estética. Cria um espaço favorável para a ampliação da imaginação,
despertando as faculdades criadoras de cada
um. Dessa forma, LOUREIRO (2003, p. 127)
acredita que: “A importância do ensino de
música na escola reside, então, na possibilidade de despertar habilidades e condutas na
criança, levando-a a sentir-se sensibilizada,
valendo-se da criação e da livre expressão’’.
A música tem o dom de aproximar culturas e pessoas. O contato direto com ela, no
dia a dia da criança, a auxilia a conviver melhor com as outras crianças, se comunicando
de forma harmoniosa e, ao aprender a tocar
um instrumento, mesmo estando sozinha, ela
não se sente solitária e carente de atenção,
pois o instrumento passa segurança e bem-estar para ela.
Para Costta (2012), no que se refere à
educação, a música consegue associar as diferentes e diversas habilidades, sendo, umas
delas, a da memória; a perspectiva e a inteligível, assim como desperta um ser humano,
mais humano e emocional. A música auxilia
no desenvolvimento de várias habilidades,
despertando na humanidade emoções; sendo assim, a educação infantil deve sempre
utilizar a música para o desenvolvimento pessoal e a formação do cidadão para uma sociedade mais justa, amorosa e pacificadora,
O trabalho de musicalização deve ser encarado sob dois aspectos: os aspectos
intrínsecos à atividade musical, isto é, inerentes à vivência musical: alfabetização
musical e estética e domínio cognitivo das
estruturas musicais; e os aspectos extrínsecos à atividade musical, isto é, decorrentes de uma vivência musical orientada
por profissionais conscientes, de maneira

a favorecer a sensibilidade, a criatividade, o senso rítmico, o ouvido musical, o
prazer de ouvir música, a imaginação, a
memória, a concentração, a atenção, a
autodisciplina, o respeito ao próximo, o
desenvolvimento psicológico, a socialização e a afetividade, além de originar
a uma efetiva consciência corporal e de
movimentação (BRÉSCIA, 2003, p.15).

Por meio das atividades elaboradas com
música, a criança passa a se conhecer melhor,
desenvolve noção de espaço corporal, e também permite a comunicação com as demais.
As atividades realizadas e desenvolvidas em
sala de aula, segundo Barreto (2005) contribuem, de maneira indestrutível, como reforço
no desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança.
Desenvolvimento cognitivo/linguístico:
as situações que as crianças experimentam
no seu dia a dia são fontes de conhecimento. Ao ter uma participação mais ativa no desenvolvimento de atividade com música, a
criança desenvolve seus sentidos, sua acuidade auditiva, acompanhar gestos ou dançar,
trabalhando e ampliando sua coordenação
motora e a atenção; ao cantar, imitar, copiar,
e acompanhar sons, ela descobre e amplia
suas habilidades linguísticas, sua capacidade; além do mais, estabelece relações com
o ambiente em que se encontra.
Para Brito (2003), o ensino-aprendizagem com a música teve influências das
teorias cognitivas, em sintonia com procedimentos pedagógicos contemporâneos. Vem
ampliando cada vez mais pesquisas sobre o
pensamento e ações musicais que podem
orientar os educadores e sua importância
para o desenvolvimento integral da criança,
e com isso, gerar contextos significativos de
ensino-aprendizagem, que respeitem o modo
de perceber, sentir e pensar.
Desenvolvimento psicomotor: as atividades com músicas oferecem, às crianças, inúmeras oportunidades para aprimorar sua habilidade
motora, aprenderem a controlar seus músculos e
moverem-se com mais destreza e desenvoltura.
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O ritmo musical tem um papel fundamental na formação e no equilíbrio do sistema
nervoso. Isso porque tudo que é expressão
musical faz ativar a mente, favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando
as tensões nervosas. Atividades como cantar
fazendo gestos, dançar, bater palmas e pés
são experiências importantes para a criança,
pois elas permitem que se desenvolva o senso rítmico e a coordenação motora, fatores
importantes também para o processo de aquisição da leitura e da escrita.
Desenvolvimento sócio afetivo: a identidade é formada aos poucos pela criança, na
qual ela passa a se perceber diferente dos
outros e, ao mesmo tempo, procura se integrar com os outros. E é pelo desenvolvimento
da autoestima que ela aprende a se aceitar
melhor, como ela é, aprende a respeitar suas
capacidades e limitações.
Nesta perspectiva, as atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento
da socialização entre coetâneos, estimula a
compreensão, a participação e a cooperação,
ensinando a criança a desenvolver o conceito
do que é trabalhar e viver em grupos. Além
disso, aprende a expressar por meio da música, trabalha seus sentimentos, libera suas
emoções, desenvolvendo progressivamente
sentimento de segurança e auto realização
(CHIARELLI; BARRETO, 2005).
Segundo o RCNEI (1998), o educador,
ao trabalhar com música, deve considerá-la
sempre como um meio de expressão e forma
de conhecimento acessível aos bebês e às
crianças, inclusive aquelas que apresentem
necessidades especiais. A linguagem musical se tornou um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da
autoestima e do autoconhecimento, além de
poderoso meio de integração social.
O trabalho com música deve ter uma organização bem desenvolvida, de maneira que
se desenvolvam, nas crianças, as seguintes
capacidades:

• Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras
e produções musicais;
• Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais;
• Explorar e identificar elementos da
música para se expressar, interagir
com os outros e ampliar seu conhecimento do mundo;
• Perceber e expressar sensações,
sentimentos e pensamentos, por
meio de improvisações, composições e interpretações musicais.
Os conteúdos musicais para educação
infantil, segundo o RCNEI (1998), devem ser
elaborados de maneira que respeitem o nível de percepção e desenvolvimento global
e musical da criança, bem como, as diferenças socioculturais entre os grupos. Devem ter,
como prioridade, conteúdos que possibilitem
desenvolver a comunicação e expressão por
meio dessa linguagem artística (música), que
serão trabalhados e desenvolvidos como conceitos em construção, organizados num processo contínuo e integrado, com o objetivo
de abranger:
1.
A exploração de materiais e a escuta de obras musicais, para propiciar o contato e experiências com a matéria-prima da
linguagem musical: o som, suas qualidades
e o silêncio;
2.
A vivência da organização dos
sons e do silêncio em linguagem musical,
pelo fazer e pelo contato com diversas obras;
3.
A reflexão sobre a música, como
produto cultural do ser humano, é uma importante forma de conhecer e representar o
mundo.
Conhecer e valorizar seus conhecimentos musicais é saber trabalhar de forma diversificada; por isso, na escola, o ensino, por
meio da música, deve sempre ser motivo de
atenção maior por parte do educador; este
deve ter em mente que ensinar música ou
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musicalizar é falar em educar pela música,
ele está contribuindo de maneira prazerosa
na formação do indivíduo como um todo, lhe
dando oportunidade de imergir em um imenso universo cultural, enriquecendo sua inteligência através de sua sensibilidade musical.
Ensinar através da música envolve a
construção do ser musical, e o uso dessa
linguagem tem o poder de transformar o ser
humano, tanto no que se refere ao modo de
se perceber como cidadão como ser pensante, quanto aos seus aspectos subjetivos.
Segundo o PCN (2001), a diversidade
musical permite que o aluno construa, desde
pequeno, suas hipóteses sobre música, sobre
o lugar de cada obra no patrimônio musical
da humanidade, aprimorando sua condição
de avaliar a qualidade das suas próprias produções, e as dos outros também,
Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de cidadãos, é necessário que todos tenham
a oportunidade de participar ativamente
como ouvintes, intérpretes, compositores
e improvisadores, dentro e fora da sala
de aula. Envolvendo pessoas de fora no
enriquecimento do ensino e promovendo
interações com grupos musicais e artísticos das localidades, a escola pode
contribuir para que os alunos se tornem
ouvintes sensíveis, amadores talentosos
ou músicos profissionais [...], ela pode
proporcionar condições para uma apreciação rica e ampla onde o aluno aprenda
a valorizar os momentos importantes em
que a música se inscreve no tempo e na
história (PCN, 2001, p. 77).

O professor de educação infantil pode
estimular seus alunos a criar pequenas canções, em geral estruturadas, tendo, por base,
a experiência musical que as crianças vêm
acumulando em relação ao seu conhecimento prévio.
Trabalhar com rimas, por exemplo, é interessante e envolvente. As crianças podem
criar pequenas canções, fazendo rimas com
seus próprios nomes e os dos colegas, com

nomes de frutas, cores etc. Alguns assuntos
e acontecimentos que são vivenciados no cotidiano também podem ser transformados em
temas, para novas canções.
O professor deve observar o que e
como cantam suas crianças, aproximando-se,
ao máximo, de sua intenção musical. Muitas
vezes, as linhas melódicas criadas contam
com apenas dois ou três sons diferentes,
em sintonia com a percepção, experiência e
modo de expressar infantis.
Nessa faixa etária, que abrange de 0
a 6 anos de idade, o trabalho com a audição poderá ser mais detalhado; o professor
deve acompanhar a ampliação da capacidade de atenção e concentração das crianças.
A apreciação musical poderá propiciar o enriquecimento e ampliação do conhecimento
de diversos aspectos referentes à produção
musical: os instrumentos utilizados, tipo de
profissionais que atuam e o conjunto que formam (orquestra, banda etc.), gêneros musicais, estilos, etc. O contato com uma obra
musical pode ser complementado com algumas informações relativas ao contexto histórico de sua criação, a época, seu compositor,
intérpretes etc.
É importante oferecer, também, a oportunidade de ouvir música sem texto, não
limitando o contato musical da criança
com a canção que, apesar de muito importante, não se constitui em única possibilidade. Por integrar poesia e música,
a canção remete, sempre, ao conteúdo
da letra, enquanto o contato com a música instrumental ou vocal, sem um texto
definido, abre a possibilidade de trabalhar de outras maneiras. As crianças podem perceber, sentir e ouvir, deixando-se
guiar pela sensibilidade, pela imaginação
e pela sensação que a música lhes sugere e comunica. Poderão ser apresentadas
partes de composições ou peças breves,
danças, repertório da música chamada
descritiva, assim como aquelas que foram criadas visando à apreciação musical
infantil (RCNEI, 1998, p.65).
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De acordo com Nogueira (2003), a
música deve ser vista além de uma “arma”,
ou, melhor dizendo, como apenas uma ferramenta pedagógica, pois ela também é uma
das mais importantes formas de comunicação do nosso tempo. Ao salientar atividades
que trabalham gestos, danças, os sons do
meio ambiente e dos animais, estimula-se a
criatividade, as crianças ganham noções de
altura, podem observar o próprio corpo em
movimento, atentar-se ao meio onde vivem,
prestar atenção nele, explorar e ampliar sua
criatividade.
Educar musicalmente é propiciar, à criança, uma compreensão progressiva da linguagem musical, através de experimentos
e convivências orientadas. O conhecimento é construído a partir da interação da
criança com o meio ambiente, e o ritmo
é parte primordial do mundo que o cerca
(MARTINS, 1985, p. 47).

Para que a musicalização favoreça o
desenvolvimento e aprendizagem da criança,
faz-se importante que o professor saiba trabalhar de maneira clara e objetiva com essa
ferramenta, pois, integrar a música à educação infantil implica que ele assuma uma
postura de disponibilidade em relação a essa
linguagem. Mesmo sabendo que a maioria
dos profissionais da educação infantil não
tem uma formação específica com música, o
RCNEI (1998), sugere que o professor faça
um contínuo trabalho pessoal consigo mesmo
no sentido de:
• Sensibilizar-se em relação às questões inerentes à música;
• Reconhecer a música como linguagem cujo conhecimento se constrói;
• Entender e respeitar como as crianças se expressam musicalmente em
cada fase para, a partir daí, fornecer
os meios necessários (vivências, informações, materiais) ao desenvolvimento de sua capacidade expressiva.

O professor não deve esquecer que
saber escutar é uma das ações importantíssimas para a construção do conhecimento referente à música. Como educador, deve sempre procurar ouvir o que dizem e cantam as
crianças, a “paisagem sonora’’ de seu meio
ambiente e a diversidade musical existente:
o que é transmitido por rádio e TV, as músicas de propaganda, as trilhas sonoras dos
filmes, a música do folclore, a música erudita,
a música popular, a música de outros povos
e culturas.
Dessa forma podemos concluir, neste
capítulo, que a musicalização em sala de aula
favorece o desenvolvimento global da criança, nos seus aspectos físico, cognitivo, motor,
entre outros.
A música é uma linguagem oral, por
isso, ela tem muito a contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem da criança,
com sua expressividade, por meio de suas
manifestações, produções sonoras, movimentos corporais e ritmos; além do mais, é
uma forma de levar as crianças a expressar
ideias e sentimentos. Amplia seus conceitos,
desenvolve sensibilidade, criatividade, valores
éticos e estéticos, se torna uma fonte inspiradora nesta faixa etária, que é a educação
infantil.
Portanto pode-se concluir que os educadores precisam saber aliar a música com
a educação, assumindo sempre uma postura
mais dinâmica e interativa junto aos alunos.
Assim, o processo ensino/aprendizagem se
torna mais agradável e fácil, oportunizando-os
a fazer descobertas fascinantes, por meio da
mesma, dando-lhe significados, ampliando
suas capacidades de articular os processos
perceptivos e cognitivos nela existentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar leituras minuciosas de autores que desenvolveram estudos sobre a importância da música para o desenvolvimento infantil, vimos que a musicalização favorece, sobretudo,
o desenvolvimento da oralidade e, por meio desta, as crianças fazem registros musicais em
suas memórias.
Em princípio, apenas vocalizam e, no decorrer do seu desenvolvimento, aumentam seu
repertório de palavras e frases, desenvolvem sua capacidade de expressão, imitam gestos e
ações dos outros colegas, dos adultos, inclusive de seus professores.
Dessa forma, a linguagem musical é vista como uma ferramenta, um recurso a mais
para auxiliar no desenvolvimento psíquico, afetivo e emocional da criança, visto que a mesma
tem garantido desenvolvimento de determinadas funções psíquicas, ao se apropriarem do
conhecimento, que desde os tempos mais remotos têm se vinculado nas produções culturais
da humanidade, de forma educativa, do qual o indivíduo tem participação prazerosa e integral.
Sendo assim, a musicalização deve ser vista pelo professor como um processo contínuo
de construção do conhecimento, sempre envolvendo criação, reflexão e percepção, permitindo que a criança se expresse e se comunique de maneira natural e espontânea, integrando
sempre seus aspectos sensíveis, estéticos, cognitivos e afetivos, os quais a auxiliarão a se
relacionar com o mundo em que ela vive, e a se sentir como parte integrante dele.
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CRIMES CIBERNÉTICOS: CONTEXTUALIZANDO E
PRESERVANDO A EVIDÊNCIA
RESUMO: A tecnologia evolui e a internet acompanhou esse avanço, facilitando a vida de milhares
de usuários da rede, mas também trouxe alguns transtornos consigo, que foram os crimes
cibernéticos, cada vez mais comuns na sociedade moderna, vem atingindo os internautas que
utilizam-se da rede mundial de computadores para tarefas do dia a dia. Desta forma o crime
cibernético despertou o alerta da necessidade de regulamentação da utilização da internet, o Brasil
se destacou com a regulamentação do Marco Civil da Internet, porém diante de criminosos cada
vez mais audaciosos, faz-se necessário a capacitação da de agentes que atuam como autoridade
policial na elucidação do crime, bem como a conscientização o dos usuários da rede, para que
adotem medidas de segurança para não se tornarem a próxima vítima de ataques virtuais.

Palavras-chave: Internet; Crime Cibernético; Conscientização.
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INTRODUÇÃO

O

mundo moderno é digital, sendo a internet um componente essencial em nosso
dia a dia, a tecnologia avançou e revolucionou toda a sociedade trazendo benefícios mas também malefícios como os crimes cibernéticos.

A grande facilidade propiciada pela internet fez aumentar o número de crimes praticados
utilizando-se o mundo virtual, sendo os crimes de racismo, pornografia infantil e de apologia
e incitação a crimes contra a vida como os campeões, seguidos de outros inúmeros tipos de
crimes.
A sensação de impunidade que o mundo virtual proporciona, aliado ao aumento frequente do número de usuários contribuiu e vem contribuindo para a grande quantidade de crimes
praticados pela internet, uma vez que a legislação é insuficiente e a grande dificuldade para
que o Estado respeite as leis e normas vigentes administrando esses conflitos. Assim, este
artigo tem como objetivo geral entender e identificar o que é considerado crime cibernético.
Já os objetivos específicos são: Conceituar crime cibernético; Identificar a legislação que trata
de crimes cibernéticos; Contextualizar a importância da atividade de inteligência policial e a
preservação da evidência cibernética.
Como justificativa, a presente pesquisa justifica-se para auxiliar o profissional da área
de segurança pública a identificar quais os meios mais utilizados no cometimento de crimes
cibernéticos e assim ajudá-los a alcançarem um maior entendimento e assim iniciar de maneira
assertiva a investigação do ilícito criminoso do mundo virtual. Nesse contexto, além de abordar
questões relevantes relacionadas aos crimes cibernéticos, conseguirá introduzir técnicas de
inteligência policial no combate ao crime cibernético.
Portanto, a problemática em questão é como identificar e combater os crimes cibernéticos no mundo moderno?
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INTERNET E OS CRIMES
CIBERNÉTICOS
A internet surgiu no ano de 1960 inicialmente como um projeto elaborado pelo governo americano denominado de ARPANET
(Agência de Pesquisa Avançada de Rede),
ela era utilizada exclusivamente por militares, para que informações fossem trocadas
caso houvesse guerra, mas ficou conhecida
como internet a partir do momento em que
as universidades começaram a utilizar esse
sistema,
A internet de hoje é provavelmente o maior
sistema de engenharia já criado pela humanidade, com centenas de milhões de
computadores conectados, enlaces de
comunicação e computadores; bilhões
de usuários que se conectam por meio
de laptops, tablets e smartphones; e com
uma série de dispositivos [...] (KUROSE
e ROSS, 2013)

Desta forma a internet veio e fixou raízes no mundo moderno, tornando-se uma
ferramenta importante para o cotidiano das
pessoas, criando condições favoráveis para
que o conhecimento e as informações cheguem com mais rapidez, diminuindo custos,
aumentando os benefícios e quebrando barreiras geográficas.
Segundo Kurose e Ross (2013) às pessoas utilizam a internet para atividades sociais
e pessoais, mas essa utilidade e entusiasmo
carrega um lado escuro, onde “vilões” tentam
causar transtornos danificando dispositivos
conectados a internet, violando a privacidade
de usuários e tornando inoperante o serviço
em rede.
Por meio da internet as pessoas usufruem de facilidades e oportunidades como,
por exemplo, elas podem encontrar antigos
amigos, fazer novas amizades, acessar sites
e fazer consultas, participar de cursos, efetuar
serviços bancários, fazer compras, emitir documentos dentre inúmeros outros benefícios,

porém aproveitar esses benefícios de maneira
segura requer cuidados por parte dos usuários,
No ambiente virtual, as pessoas podem
se relacionar com outras, trabalhar, comprar, divertir-se, mas também podem vir
a serem vítimas de diversos criminosos,
cada vez mais especializados, sendo fundamental destacar que, quanto mais informações o usuário tiver acerca do uso
seguro dos meios tecnológicos, menos
vulnerável será na rede mundial de computadores, ressaltando-se que na própria
internet é possível aprender como se precaver de fraudes, furtos de identidade,
invasões de contas bancárias, clonagens
de cartões, etc. (BARRETO et al., 2016)

Por ser um ambiente paralelo, no mundo virtual assim como no mundo real, crimes
podem vir a acontecer e é nessa perspectiva
que temos que compreender o que é crime
e quais os tipos de crimes mais comuns no
mundo virtual.
A palavra crime segundo o dicionário
Dicio (2019) é definida como sendo “Toda
ação cujas consequências são desastrosas,
condenáveis ou desagradáveis; o que se opõe
à moral, à ética; aquilo que é socialmente
condenável”. Já a doutrina jurídica caracteriza
o crime como um fato típico, antijurídico e culpável, desta forma no mundo virtual qualquer
ilícito penal onde o autor utiliza meios tecnológicos para prática do delito é chamado de
crime cibernético.
Percebe-se, portanto, que uma democracia só pode conviver com um direito penal
centrado em atos, em comportamentos
exteriorizados, em resumo, em ações. Por
isso, os elementos que integram o crime
– tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade – devem ser analisados a partir de
determinada concepção filosófica sobre o
que vem a ser uma ação criminosa (PASCHOAL, 2015).
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Atualmente há inúmeras terminologias
para crimes cibernéticos, eles podem ser
conhecidos como crimes digitais, crimes eletrônicos, crimes informáticos, e-crimes, crimes virtuais, dentre outras, porém dentro do
mundo virtual crime cibernético caracteriza-se
como qualquer infração penal onde o autor
utiliza se da tecnologia para praticar o ilícito.

Barreto et al. (2016) ressalta que a revolução tecnológica ainda está em processo
e que a principal característica dessa revolução é diminuir distâncias e quebrar barreiras,
influenciado pessoas por todo mundo, surge
dessa maneira a necessidade de regulação
jurídica para nortear a informação e o conhecimento dissipado na rede.

Os crimes tecnológicos são aqueles que
envolvem o uso de tecnologias (computador, internet, caixas eletrônicos), sendo,
em regra, crimes meios – ou seja, apenas
a forma em que são praticados é que é
inovadora. Têm como subespécies os crimes virtuais, informáticos ou cibernéticos
(praticados pela internet), onde, apesar
de se concretizarem em ambientes virtuais, os delitos trazem efeitos no mundo
real (BARRETO et al., 2016).

Os “ambientes virtuais” – como sites de
buscas, de redes sociais, dos provedores
de acesso e de conteúdo, as propagandas que permeiam os milhares de sites na
web –, são propícios para condutas perniciosas de pedófilos e criminosos de todos os matizes, podendo desembocar em
crimes como calúnia, difamação, injúria,
ameaça, pornografia infantil, induzimento
ao suicídio, falsa identidade, fraudes, que
acabam atingindo crianças e adolescentes, ainda em fase de formação física,
psíquica e emocional (SANTOS, 2018).

A Convenção sobre Cibercrime (2001)
também conhecida como Convenção de Budapeste, define os crimes cibernéticos como
sendo “os atos praticados contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade
de sistemas informáticos, de redes e dados
informáticos, bem como a utilização fraudulenta desses sistemas, redes e dados”, ela
aconteceu em 23 de novembro de 2001 na
cidade de Budapeste na Hungria é um tratado
internacional que define os crimes praticados
por meio da internet, abordando temas relacionados a violações de direito autoral, fraudes relacionadas a computador, pornografia
infantil e violações de segurança de redes,
O cotidiano policial demonstra que os crimes tecnológicos, ao diminuírem a exposição dos suspeitos, permitiram ataques
em massa, bem como em razão da multilocalidade (vítima em uma cidade, golpista em outra), acabam estimulando a migração de antigos criminosos que muitas
vezes abandonam os assaltos a bancos
para praticar fraudes pela internet, cujas
penas, no processo penal, são bem mais
brandas (BARRETO et al., 2016)

Os crimes cibernéticos classificam-se
em puros ou próprios, que são aqueles crimes onde o sistema, banco de dados, arquivos e terminais são atacados por criminosos
após detectarem as vulnerabilidades, já os
impuros ou impróprios, que são crimes onde
o dispositivo tecnológico é utilizado para prática do ilícito.
Santos (2018) já classificava os cibercrimes como “puros” (condutas ilícitas que
recaem sobre recursos tecnológicos, informacionais e comunicacionais) ou “impuros”
(condutas ilícitas que têm na tecnologia de
informação o meio para a realização do crime).”

30 - setembro/2021 - Educar FCE

481

Revista Educar FCE - 46 ª Edição - 30 - Setembro/ 2021

A LEGISLAÇÃO E OS CRIMES
CIBERNÉTICOS
No Brasil é recente a criação de leis que
estabelecem regras para o uso da internet,
como por exemplo a Lei Federal n° 12.965,
de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso
da Internet no Brasil, ela é conhecida como o
Marco Civil da Internet, sendo que antes da
criação da mesma inexistia no país leis
que regulamenta a internet:
A situação pré-Marco Civil era de completa ausência de regulamentação civil
da internet no país. Ao contrário do que
alguns entusiastas libertários poderiam
achar, a ausência de leis nesse âmbito
não representa a vitória da liberdade e do
laissez-faire. Ao contrário, gera uma grande insegurança jurídica. Uma das razões
é que juízes e tribunais, sem um padrão
legal para a tomada de decisões sobre a
rede, acabam decidindo de acordo com
as regras muitas vezes criadas ad hoc,
ou de acordo com as próprias convicções, resultando em inúmeras decisões
judiciais contraditórias (BARRETO et. al.
apud LEMOS, 2014).

Antes mesmo da lei 12.965/14 os crimes mais comuns cometidos através da internet já eram considerados crimes, a internet veio como um meio adicional para que
criminosos utilizassem desse meio para o
cometimento de ilícitos, sendo possível na
maioria das vezes, enquadrar a maior parte
dos crimes cibernéticos no Código Penal Brasileiro, a adoção do Marco Civil como forma
de regulamentação, veio disciplinar o uso da
rede, não deixando a internet livre e sem leis
que a regulamente, fazendo dela um espaço
desordenado, caótico e confuso,

Assim, quase uma década antes da entrada em vigor do Marco Civil da internet,
a questão da aplicação da lei brasileira
aos crimes praticados por meio da rede
mundial de computadores já demandava
a atenção – e preocupação – dos aplicadores do Direito, principalmente em
razão das dificuldades enfrentadas pela
Justiça brasileira na obtenção de dados
e elementos de prova a serem fornecidos
pelas empresas provedoras de serviço de
internet que operam no Brasil (DOMINGOS; RODER, 2018)

De acordo com Barreto et. al, (2016) a
que se destacar que os crimes virtuais são
reais e preocupam cada vez mais usuários
dos meios tecnológicos, desta forma é necessário identificar autores e reunir provas,
caracterizando uma das maiores dificuldades,
por parte da polícia e do Ministério Público,
pois tais órgãos muitas vezes, não tem estrutura e qualificação, para lidar com esse tipo
de crime.
Em 2012 a criação de duas leis alteraram o Código Penal Brasileiro e instituiu penas
para crimes específicos cometidos no mundo
digital, como por exemplo, a Lei 12.737/2012
também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, essa lei tipifica atos como invadir
computadores, roubar senhas, violar dados
de usuários e divulgar informações privadas
, outra lei importante foi a Lei 12.735/12 que
determinou a instalação de delegacias especializadas para o combate de crimes digitais.
Sendo o Brasil um país tão populoso,
desempenha o papel de potência na América Latina, quando o assunto é internet, pois
grande parte dos usuários online da rede, são
ativos e participantes,
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Anunciado por alguns como tendo criado
um grande avanço na área da neutralidade
da rede, que exige tratamento igualitário
a todo conteúdo que trafega na internet,
admitidas algumas exceções, o Marco Civil
da Internet de fato apresentou alguns avanços, diversos dos quais ainda pendem de
devida regulamentação. Contudo, foi duramente criticado por peritos em informática e advogados especialistas em direito
digital, em diversos aspectos tais como
a guarda de registros (logs) de acesso e
privacidade de usuários e liberdade de expressão.(CAIADO; CAIADO, 2018)

Os pilares do Marco Civil da Internet são
liberdade de expressão, privacidade e direitos
humanos, ele protege os dados pessoais e a
privacidade dos usuários, sendo que para que
aconteça a quebra de informações ou dados particulares, faz se necessário uma ordem judicial:
O Marco Civil possibilita que a autoridade
policial e o Ministério Público façam o requerimento cautelar para preservação dos registros de conexão, bem como os de acesso
e aplicações da internet. No primeiro caso,
os de conexão serão mantidos por um ano,
havendo a possibilidade de prorrogação de
prazo, desde que haja solicitação das autoridades mencionadas. No caso dos registros
de acesso a aplicações da internet, o prazo
de manutenção dos respectivos registros é
de seis meses, também havendo possibilidade de prorrogação (BARRETO et al., 2016).

Como no mundo real, no mundo virtual
não se pode utilizar da liberdade de expressão para violação de direitos, como a privacidade, integridade, honra e dignidade por isso
o Estado desempenha um papel fundamental
neste contexto, tendo a responsabilidade de
punir os lícitos cometidos na rede:
De fato, a internet e a progressão tecnológica, em especial aquela presente no século XXI, são coeficientes que intervieram
de forma direta no aparecimento de novas
modalidades de crimes. Tendo em vista
tal conjuntura, o Estado, por meio de seus
órgãos, passa a ter a responsabilidade
de chamar para si o controle punitivo de
tais infrações, numa retomada do clássico
conceito do jus puniendi (SPINIELI,2018).

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE
DE INTELIGÊNCIA POLICIAL E A
PRESERVAÇÃO DA EVIDÊNCIA
CIBERNÉTICA
A internet é um dos meios cada vez
mais utilizados para o cometimento de crimes, isso porque o criminoso tem uma falsa
sensação de anonimato, ele vê na internet
uma oportunidade de conseguir vantagens
sem utilizar meios violentos, mas assim como
no mundo real um crime cometido no mundo
virtual, também deixa vestígios, que podem
no decorrer do processo auxiliar a autoridade
policial para provar a autoria de um crime,
Muitas pessoas, ao se conectarem ao
ciberespaço, experimentam a ilusória
sensação de liberdade, acreditando não
estarem adstritas às normas legais, éticas e convenções sociais, pois não estão
sendo vigiadas fisicamente por outrem.
E esse pensamento, infelizmente, passa
não só pela cabeça de criminosos, como
também, muitas vezes, pelas vítimas, que
desconhecem ou não dão relevância aos
riscos que correm no ambiente virtual
(BARRETO et al., 2016).

O investigador deve estar atento ao
meio utilizado pelo criminoso, pois este utiliza-se de vários meios para pôr em prática o
crime, tais como website, e-mails, redes sociais, malwares, sites falsos, dentre inúmeros
outros. Durante a investigação a evidência digital é essencial e a mesma deve ser tratada
com muito cuidado para preservação de provas que auxiliem na resolução do crime, para
tanto, o investigador deve ser cauteloso e não
corromper as evidências, pois tais evidências
são extremamente instáveis, possuem um caráter volátil, são facilmente apagadas, perdidas ou alteradas,
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A investigação de um crime cibernético
exige a adoção de medidas preliminares
que visem auxiliar a individualização da
autoria e da materialidade delitiva, mas,
muitas vezes, essa coleta inicial de provas resta prejudicada, em razão de a vítima não saber o que fazer e nem o que
procurar, tendo dúvidas, ainda, acerca de
quando há a necessidade de exclusão do
conteúdo de forma imediata, ou se a situação é ou não infração penal (BARRETO
ET AL., 2016).

Os danos causados pelos crimes cibernéticos nas vítimas algumas vezes são irreparáveis e podem trazer consequências graves
do ponto de vista psicológico, moral e patrimonial, capazes de afetar profundamente a
dignidade da vítima:
Verifica-se, nesse panorama, que os crimes cibernéticos vêm se alastrando, consolidando a manifestação da violência psicológica, da violência moral e da violência
patrimonial, em contrapartida à violência
física – que é só possível de ocorrer no
ambiente real. Destaque-se, todavia, que
tais formas de violência (psicológica,
moral e patrimonial) são tão perniciosas
como a violência física, pois são capazes de abalar profundamente a dignidade
humana (BARRETO et al., apud Silveira,
2015).

Segundo Kurose e Ross (2013) salienta que o principal assunto abordado na área
de redes de computadores são a variedade
de ameaças, bem como o perigo de novos
e mais destrutivos ataques na internet, desta
forma a área de segurança trata de como os
criminosos podem ameaçar a rede e como
nós vítimas podemos nos defender dessas
ameaças.
O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
conhecido como Cert.br, elaborou uma cartilha de segurança onde aborda a segurança
na internet, ele alerta para os riscos que os
usuários são estão expostos, tais como:

Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: ao navegar você pode se deparar
com páginas que contenham pornografia,
que atentem contra a honra ou que incitem o ódio e o racismo.
Contato com pessoas mal-intencionadas:
existem pessoas que se aproveitam da
falsa sensação de anonimato da Internet
para aplicar golpes, tentar se passar por
outras pessoas e cometer crimes como,
por exemplo, estelionato, pornografia infantil e sequestro.
Furto de identidade: assim como você
pode ter contato direto com impostores,
também pode ocorrer de alguém tentar se
passar por você e executar ações em seu
nome, levando outras pessoas a acreditarem que estão se relacionando com você,
e colocando em risco a sua imagem ou
reputação.
Furto e perda de dados: os dados presentes em seus equipamentos conectados à
Internet podem ser furtados e apagados,
pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos.
Invasão de privacidade: a divulgação de
informações pessoais pode comprometer a sua privacidade, de seus amigos e
familiares e, mesmo que você restrinja o
acesso, não há como controlar que elas
não serão repassadas. Além disso, os
sites costumam ter políticas próprias de
privacidade e podem alterá-las sem aviso
prévio, tornando público aquilo que antes
era privado.
Divulgação de boatos: as informações na
Internet podem se propagar rapidamente
e atingir um grande número de pessoas
em curto período de tempo. Enquanto isto
pode ser desejável em certos casos, também pode ser usado para a divulgação
de informações falsas, que podem gerar
pânico e prejudicar pessoas e empresas.
Dificuldade de exclusão: aquilo que é
divulgado na Internet nem sempre pode
ser totalmente excluído ou ter o acesso
controlado. Uma opinião dada em um momento de impulso pode ficar acessível por
tempo indeterminado e pode, de alguma
forma, ser usada contra você e acessada
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por diferentes pessoas, desde seus familiares até seus chefes.
Dificuldade de detectar e expressar sentimentos: quando você se comunica via
Internet não há como observar as expressões faciais ou o tom da voz das outras
pessoas, assim como elas não podem observar você (a não ser que vocês estejam
utilizando webcams e microfones). Isto
pode dificultar a percepção do risco, gerar mal-entendido e interpretação dúbia.
Dificuldade de manter sigilo: no seu dia
a dia é possível ter uma conversa confidencial com alguém e tomar cuidados
para que ninguém mais tenha acesso ao
que está sendo dito. Na Internet, caso não
sejam tomados os devidos cuidados, as
informações podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que outras pessoas
tenham acesso ao conteúdo.

Deve se ter em mente que os mesmos
cuidados e preocupações que temos em nosso dia a dia, também devemos adotar no mundo virtual, adotando uma postura preventiva,
incorporando a rotina hábitos de segurança,
para assim detectar e evitar riscos, desta forma o Cert.br, alerta para os requisitos básicos
de segurança a serem adotados pelos usuários da rede, como manter o computador
atualizado, utilizar mecanismos de segurança como antimalware e firewall pessoal, ser
cuidado ao elaborar e utilizar senhas, utilizar
conexão segura, desativar funções do equipamento que permita o compartilhamento de
informações.

Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim como de outras tecnologias,
pode colocar em risco a sua saúde física,
diminuir a sua produtividade e afetar a sua
vida social ou profissional.
Plágio e violação de direitos autorais: a
cópia, alteração ou distribuição não autorizada de conteúdos e materiais protegidos podem contrariar a lei de direitos
autorais e resultar em problemas jurídicos
e em perdas financeiras (https://cartilha.
cert.br/seguranca/).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma compreensão do que é e como
se caracteriza o crime cibernético, como o mesmo está inserido em nossa sociedade e as
diferentes formas de crime que podem ser cometidas na rede mundial de computadores,
constatando que os mesmo estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, tornando a
internet um mundo perigoso, desta forma, para que o usuário aproveite os benefícios da internet de forma segura, o mesmo deve adotar medidas e cuidados para que não fique exposto
ao cibercrimes.
Com a ampliação do uso da internet, constatou-se a necessidade de regulamentação
do ambiente virtual, com isso em 2014 foi regulamentado o Marco Civil da Internet, que teve
como objetivo estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet, o
que foi um grande avanço, porém não o suficiente já que alguns pontos ainda são motivos
de diversos questionamentos na sociedade civil.
Neste contexto cabe ressaltar a importância da atividade da inteligência na preservação
da evidência cibernética, onde a autoridade policial tem que utilizar técnicas para rastrear o
autor do crime e assim apontar culpados, desta forma também é papel do usuário que utiliza
a internet adotar medidas para se proteger de criminosos.
Em suma, a que se destacar que se faz cada vez mais necessário a elaboração de
políticas públicas e ferramentas que auxiliem no combate ao crime cibernético, também é
necessário que usuários utilizem a internet de forma consciente e segura, adotando medidas
para se resguardar e salvaguardar seus dados e informações pessoais.
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MÚSICA PARA APRENDER: RELATO DE EXPERIÊNCIA
RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido por meio de um projeto elaborado com auxílio de algumas
ongs e creches conveniadas com a prefeitura Municipal de São Paulo, que aceitaram receber
este pesquisador para pesquisa e observação. A fim de demonstrar a importância da música e
incentivar a expressão musical na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância.
Neste sentido, a música é um caminho que leva a criança a desenvolver as sensações, emoções
e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Esta pesquisa enfoca a importância de trabalhar
música e do contato da criança desde cedo com música e instrumentos diversos. Usaremos como
respaldo campo de experiências “traços, sons, cores e formas” da BNCC. A música é uma das
formas mais importantes de expressão humana. O meio mais propício para atingir o objetivo de
integrar a linguagem musical ao contexto educacional é a conscientização dos educadores, da
importância da música como uma linguagem que constrói o conhecimento e criar o hábito de
ouvir e produzir música, conduzidos em um ambiente agradável para a criança se sentir à vontade
e expor suas diversas formas musicais. Cantar ou produzir música requer certo preparo que vai
desde a escolha da música e instrumentos, até a sua apresentação.

Palavras-chave: Música; Experiência; Aprendizado; Criança.
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INTRODUÇÃO

O

tema foi escolhido devido acreditarmos que quanto mais cedo e de forma mais
divertida a criança for incluída no mundo da música, ela irá desenvolver a expressão, o equilíbrio, a autoestima e o autoconhecimento.

Sabemos que o trabalho com música requer um processo gradativo, por meio de trabalhos constantes e com isso pensamos neste projeto, para que as crianças consigam absorver
a música de modo prazeroso,
Escondemos menos, escondemos menos na música do que o fazemos na comunicação comum
por prudência, por censura. Se a música for suficientemente longe, uma comunicação mais autêntica pode se estabelecer, e portanto, dar-nos mais alegria (SNYDERS, 1997, p.91).

Neste sentido, quanto mais cedo, as crianças têm contato com a música e perceberem
o prazer que a música produz, maior será a probabilidade de ela compreender a música como
forma de conhecimento e representação do mundo.

Da mesma forma, por meio da música a criança adquire uma postura criadora, extremamente relevante à sua formação cognitiva.

O projeto visa enfocar toda a importância que a música possui, ou seja, que ela é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação necessárias
para o desenvolvimento das crianças.

De acordo com as ideias acima, percebe-se a necessidade da aplicação coerente de
atividades que despertem o prazer da música, e estas devem estar presentes diariamente na
vida das crianças, desde bebês.
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Conforme o RCNEI (1998, vol.3 p.51) “Os adultos cantam cantigas e os bebês ouvem
e tentam imitar, esses são momentos de grande importância no desenvolvimento afetivo e
cognitivo, que criam vínculos do bebê com a música”.

Snyders (1997, p.27) diz que: “os métodos modernos da pedagogia musical estão absolutamente corretos ao propor atividades de escuta ativa, não somente para evitar que os
alunos, se não tiverem nada de preciso a fazer, conversem ou se evadam da aula através de
devaneios, mas por que faz parte da natureza da obra musical despertar uma admiração ativa:

O objetivo da escuta ativa não é chegar a uma espécie de êxtase teológico, mas despertar emoções controladas, que integrem a alegria ao conjunto da pessoa, tanto na sua
sensibilidade quanto na sua compreensão”.
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O QUE É EDUCAÇÃO NÃO FORMAL?
Podemos dizer que a educação não formal são processos educacionais organizados
fora da lógica do sistema regular de ensino,
ou seja, não segue um currículo pré-definido
baseado nas normas e diretrizes do governo
federal.
Ao contrário, o conteúdo é definido a
partir da vontade e das necessidades das
pessoas envolvidas.
Essas atividades educacionais, apesar
de possuírem objetivos claros e bem definidos, são organizadas e estruturadas de maneira flexível.
Apresentam um caráter complementar
à educação formal, portanto não conferem
graus ou títulos aos seus participantes, apenas podem conceder certificados de aprendizagem obtidos.
São oferecidas tanto por instituições
de ensino formal quanto por organizações
sociais.
Pode compreender programas educacionais que ofereçam alfabetização de adultos, educação básica para crianças fora da
escola, competências para a vida, competências para o trabalho e cultura em geral.

Bellochio (2001, p.46) explica: “bastam
45 minutos de aulas de música semanais,
de modo desarticulado dos demais conhecimentos, que estão sendo trabalhados pelos
professores, para potencializar a educação
musical nas escolas?
Uma possibilidade que vejo é da articulação mais consciente, crítica e madura entre
o professor atuante nos anos iniciais de escolarização e os profissionais especialistas no
ensino de música”.

ONDE ACONTECE A EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL
A educação não formal é representada
pelas Organizações da Sociedade Civil, que é
um conjunto de instituições que se distinguem
do estado, ou seja, conjunto de associações
e organizações livres. Quando pensamos em
lugar de ensinar e aprender Brandão afirma:
Ninguém escapa da Educação. Em casa,
na rua, na igreja ou na escola, de um
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para
aprender e para ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todo o
dia misturou a vida com educação. Com
uma ou com várias: Educação? Educações. (1995, p. 7).

O termo educação não formal surgiu a
partir da Conferência sobre a crise mundial da
educação em 1997. Para Brandão (2007, p.
13) a educação, existe onde não há escola,
e por toda a parte pode haver redes e estruturas sociais de transferência de saber.
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PÚBLICO ALVO
De acordo com o Ministério da educação, o público pode ser todas as pessoas em
qualquer idade.
Dependendo do contexto de cada instituição que pode ser programas educacionais
que ofereçam alfabetização de adultos, educação básica para crianças fora da escola,
competências para vida, para o trabalho e
para cultura em geral.
Quando iniciei a pesquisa, pensei na
ideia de trabalhar um tema que fosse ao mesmo tempo prazeroso e enriquecedor para
crianças e bebês.
Nesse contexto, uma colega de profissão estava trabalhando com tema sobre
a importância do trabalho com música para
aprender para crianças com necessidades
especiais.
Logo me interessei e juntei-me a ela, a
pensar na execução do projeto, várias dúvidas foram surgindo, exemplo, o ambiente em
que realizaram essas atividades.
Os recursos que seriam utilizados, se
os locais em que realizaram o projeto teriam
estrutura física adequada para seu desenvolvimento, uma série de questionamento sem
respostas concretas, que fez com que começasse e rever a ideia inicial, e resolvi buscar
novas possibilidades.

Assim segui a pesquisa de forma solo,
até que me surgiu a hipótese de um projeto
que envolvesse a questão da música para
todos, já que esse é um tema que faz parte
da vida escolar e do cotidiano das crianças,
nesse sentido comecei a aperfeiçoar a ideia
e várias outras sugestões foram aparecendo
o que despertou ainda mais o interesse em
efetivar a ideia.
Por fim ingressei na nova ideia, iniciando com a alteração do nome do projeto, que
foi escolhido de imediato, Música para aprender, pois ficaria totalmente propício a ideia é
prosseguir com o tema música.
Ensinar música, a partir dessa óptica,
significa ensinar a reproduzir e a interpretar
músicas, desconsiderando as possibilidades
de experimentar, improvisar, inventar como
ferramenta pedagógica de fundamental importância no processo de construção do conhecimento musical (BRITO 2003, p. 52).
Assim fui providenciando uma coletânea
com CDs do Palavra Cantada, um aparelho
de som portátil e confeccionei alguns instrumentos como chocalhos feitos com garrafas
pet, juntei e guardei alguns destes materiais
para que fosse confeccionado no ato do projeto com as crianças.
Uma amiga estudante em pedagogia
me emprestou alguns poucos instrumentos e
de fácil deslocamento, com ajuda desta colega confeccionamos uma caixa com formato
de piano onde guardei estes materiais.
Assim convidei esta estudante de pedagogia para juntar-se à minha experiência
nas visitas aos locais de desenvolvimento do
projeto.
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Um planejamento foi elaborado para
nortear o trabalho que seria desenvolvido,
levantei alguns questionamentos tais como:
onde iria desenvolver, será que posso abranger para fora dos muros da escola?
Visitaria ongs? Durante essa visita,
quantas pessoas poderei atender, quais músicas seriam cantadas, e que estratégias seriam utilizadas para chamar a atenção das
crianças e despertar o interesse.
As instituições visitadas já tinham a música incorporada na sua rotina, o que facilitou
o trabalho.
O principal objetivo foi realizar um trabalho que de alguma forma incentiva e despertasse o interesse pela música.
Possibilitar que essas crianças tivessem
um contato diferente com a música, mais dinâmico, atraente e que fizessem com que eles
entendessem que a música pode ser algo
divertido, mas que também é fonte de conhecimento e aprendizado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada para execução
do projeto foi o mais simples possível, antes de realizar cada visita, revisitar o planejamento inicial para escolher as músicas e
instrumentos que seriam utilizados como foco
principal, qual o tempo estimado teria para
desenvolver o trabalho.
Utilizando a música como ponto de partida questionando de que forma a música seria apresentada, sempre pensando em uma
maneira lúdica e que chamasse a atenção
das crianças permitindo a interação de todos.

Realizamos musicoterapia, desenhos,
confecção de instrumentos musicais e bandinhas, as crianças sempre se demonstravam
muito felizes com a nossa presença.
O público-alvo foi muito diversificado,
atende desde bebês com um ano até adolescentes, isso dependia muito dos locais em
que as visitas eram realizadas.
A escolha dos locais foi um pouco
complicada, pois era necessário autorização
e pré-agendamento, por vezes um pouco de
dificuldade para encontrar locais que estivessem disponíveis a receber.
Nas duas primeiras visitas fui sozinha
ao mesmo lugar, mas com o decorrer do tempo encontrei a barreira da distância do local,
além do que, era necessário diversificar o
local e necessitava de ajuda para realizar o
projeto em ambientes diferentes e com crianças diferentes.
Os locais que frequentei foram bem receptíveis, inicialmente fomos a uma ONG que
oferece recreação, lazer, atividades culturais
e cursos a comunidade.
Depois realizei o projeto em outra ONG,
que realiza atividades culturais e cursos para
crianças e adolescentes e têm um trabalho
de inclusão maravilhoso.
Visitei também duas instituições conveniadas que atendem crianças de 0 a 3
anos, pois gostaria de ter esse contato com
as crianças menores e foi muito bom, foram
as mais entusiasmadas com o projeto, elas
adoram música e foi prazeroso trabalhar com
elas.
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O projeto teve uma trajetória incrível,
desde a escolha do tema até a execução das
atividades, hoje quando vemos as fotos e relembramos todo o trabalho, sentimos orgulho
do que fizemos.
Cada atividade realizada foi pensada
com muito cuidado e dedicação, antes das visitas sempre nos reunimos para discutir quais
atividades seriam realizadas.
E, as estratégias e o que levaríamos
para chamar a atenção das crianças, de forma a fazê-las sentir prazer durante aqueles
poucos momentos que ali estávamos, e sentimos que a missão foi cumprida.
Na primeira visita foi planejado as músicas que seriam trabalhadas, quem faria cada
atividade.
Para tornar o momento mais interativo
pensamos em após o término da nossa atividade, deixar as crianças explorarem livremente os instrumentos e cantar músicas do
seu repertório.
Apesar da euforia dos pequenos conseguimos alcançar o nosso objetivo e este
momento livre foi importante para a nossa
aproximação das crianças e sondagem para
as apresentações futuras.

Conseguimos alcançar os objetivos da
nossa proposta ao trabalhar a música e isso
encheu nossos corações de alegria e ficamos
muito satisfeitas com a escolha do tema, que
não poderia ter sido melhor.
O projeto não teve grandes alterações,
apenas as atividades que eram aperfeiçoadas
a cada visita e as apresentações que eram
diversificadas.
Visitamos quatro lugares diferentes,
duas Ongs e duas CEIs, também realizamos
o projeto no evento Pedagogia em Ação.
Em todos os espaços em que realizamos nosso projeto, ficamos bem à vontade.
Conseguimos fotografar, e até fazer vídeos,
o projeto foi realizado com sucesso e ao terminarmos sempre ficava aquele gostinho de
quero mais e a sensação de missão cumprida.
Se houver novas oportunidades, com
certeza estaremos à disposição para realizar
esse projeto, pois foi muito gratificante e uma
experiência de vivência real muito proveitosa
para o aprendizado de todas nós, explorando
movimentos corporais ao som de “PALAVRA
CANTADA".
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o período que realizamos as visitas para desenvolver o projeto tivemos a oportunidade de observar vários outros projetos e acompanhar o processo de desenvolvimento de todos.
Vivenciamos situações de aprendizagem que foram de extrema importância e agregaram
conhecimento a nossa formação como educadoras.
Observamos como a sociedade está inserida em projetos voltados para a educação não
formal e de fato como isso acontece.
Tivemos alguns desafios, como encontrar lugares disponíveis para nos receber, mas a maioria dos locais que abordamos após ouvir os objetivos do nosso projeto e a forma de realização
logo abriram as portas e nos recebiam muito bem.
Pois os responsáveis sabiam que um projeto como esse só enriquece o processo de aprendizagem das crianças e contribui para sua formação.
Fizemos excelentes escolhas para realização do nosso projeto, isso ficou nítido pelo comprometimento, seriedade e dedicação de todos.
Desse modo adquirimos um imenso conhecimento por meio das experiências que vivenciamos durante toda a trajetória.
Essa experiência foi altamente produtiva e significativa para a nossa formação, pois quando
temos a oportunidade de vivenciar na prática situações reais e proporcionar momentos de alegria
e descontração.
Como por exemplo, as oficinas, músicas e brincadeiras, ao mesmo tempo, que proporcionamos momentos agradáveis ao próximo, estamos aprendendo e adquirindo experiência.
Isso nos permite enxergar as diversidades presentes nas diferentes realidades do universo
da educação não formal.
Temos convicção de que vivemos momentos muito importantes e significativos que nos proporcionaram e nos permitiu proporcionar alegria e satisfação, momentos de prazer para crianças.
Acreditamos que de alguma forma contribuímos positivamente para a formação dessas
crianças, pois sempre ao terminar as apresentações.
Todos pediam que retornássemos para dar continuidade ao projeto, isso nos deixou muito
feliz, pois percebemos que nessa troca de experiência, quem mais ganhou fomos nós, pois cada
criança nos ensinou a ver o mundo com outro olhar.
Também nos fez tentar ser pessoas melhores, para que por meio da nossa formação como
educadoras possamos refletir de forma positiva para cada uma de nossas ações.
As experiências adquiridas nas visitas do PEAC são e foram experiências com uma absorção
maior, no que diz respeito às diferenças de classes sociais.
Nesse sentido, recomendamos o presente trabalho e deixamos à disposição
para que os interessados em vivenciar essa experiência possam utilizá-lo como referência seja para pesquisas ou projetos.
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A IMPORTÂNCIA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS PARA
SUBSIDIAR E APRIMORAR O TRABALHO PEDAGÓGICO
RESUMO: As avaliações educacionais são caracterizadas por uma série de procedimentos,
elas servem como subsídio à prática docente, com foco no desenvolvimento e melhoria do
ensino-aprendizagem. As avaliações internas são realizadas pelos professores em sala de aula,
são diversificadas, específicas e possuem devolutivas individuais, elas estão direcionadas à
aprendizagem. As avaliações externas são realizadas por um agente externo à escola, aplicadas
em larga escala, servem de monitoramento e servem como base para políticas públicas, são
motivos de estudo e pesquisa, o foco deste tipo de avaliação é o desempenho. As avaliações
sejam internas ou externas auxiliam os profissionais da educação promovendo uma reflexão sobre
a realidade escolar. Baseado nisso, este trabalho apresenta um detalhamento dos norteadores do
PCN e seus eixos organizadores para competência leitora e escritora. Assim, fez-se uma análise
dos critérios de avaliação do PCN de língua portuguesa, verificando que as práticas de leitura
e escrita no processo avaliativo, como fortalecem a autonomia e direcionam o desenvolvimento
dos alunos, além de assegurar continuidade e revisão das ações e reflexões. Na verificação
do desempenho e discussões sobre o processo ensino aprendizagem as avaliações externas
aparecem com grande importância para evidenciar discussões, estratégias e resultados que
serão fontes de informações para nortear a aprendizagem de cada educando e, ao mesmo
tempo, servir de instrumento de regulação do planejamento e da verificação de sua adequação
às necessidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Melhoria; Escolas; Ações.
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INTRODUÇÃO

P

ara entender a importância das avaliações externas no processo de ensino aprendizagem é necessário conhecer mais concretamente sobre os PCNs, seus eixos
norteadores e organizadores nas competências leitoras e escritoras, a valorização
do trabalho de leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos eficazes depende
da prática da leitura.
Desta forma, faz-se uma breve análise da avaliação, apresenta-se a avaliação com reflexão e não como meio de punição essa visão passa a ter uma importância decisiva para o
processo de ensino aprendizagem, que é a de levantar dados sobre a habilidade dos alunos
de interagir e questionar os saberes.
As avaliações internas carregam um caráter individual, são necessárias para verificação
de aprendizagens e revisão de conhecimentos. As avaliações externas são carregadas de
estudos e reflexões mais abrangentes, comparativos no desempenho, apresentando uma visão inovadora capaz de ajudar em políticas públicas que envolvem e direcionam os saberes,
com estratégias, materiais, oficinas e direcionamentos educacionais, para exemplificar como
estes tratam da educação básica e possuem princípios que estruturam e norteiam as ações
contínuas e formativas dos educadores, elas uma forma de verificar a aprendizagem e saber
o que fazer com os resultados, deste modo podem contar com práticas avaliativas externas
para contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem.
As avaliações externas são responsáveis pelos subsídios educacionais que trazem
muitos ganhos a todos os envolvidos no processo. Desde o planejamento até a construção
dessa avaliação entende-se, sobretudo, que o aproveitamento dos resultados obtidos nas intervenções pedagógicas visa a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Em todo Brasil temos avaliações externas em estados e municípios. No Estado de
São Paulo, o SARESP tem avaliado anualmente o rendimento escolar de muitos estudantes,
disponibilizando aos profissionais de ensino e pesquisadores, os resultados da avaliação e
inúmeros relatórios estatísticos e pedagógicos. Essas informações contribuem para que todos
os profissionais da educação e das diferentes redes de ensino desenvolvam ações para a
combater os problemas de aprendizagem e o oferecimento de situações de ensino cada vez
mais significativas para os alunos.
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OS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS: PRECEDENTES: O
CAMINHO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Nas últimas décadas estudos têm mostrado evidências no fracasso escolar e necessidades de reestruturação no ensino de língua
portuguesa para garantir uma aprendizagem
nas competências leitora e escritora. As verdadeiras mudanças ocorreram com o foco
na finalidade da educação e na transformação do perfil social e cultural do alunado. Os
parâmetros curriculares nacionais veem para
orientar e contribuir com essa renovação.
Estas diretrizes consideram o ensino
e a aprendizagem de Língua Portuguesa na
escola resultantes da tríade: aluno, língua e
ensino. Dessa forma, é proposto um trabalho
com a diversidade de textos que promovam
exercício de reflexão, busca de informação
e o uso eficaz da linguagem, evidenciando
uma participação ativa na sociedade letrada.
Para que isso ocorra, cabe à escola oferecer textos diversos que circulam socialmente,
ensinar a interpretá-los e produzi-los. Junto
a isto, não se pode negar a importância do
trabalho literário nas práticas cotidianas da
sala de aula, eles contribuirão na formação de
leitores capazes de reconhecer as sutilezas,
as particularidades, os sentidos, a extensão
e a profundidade das construções literárias.
De acordo com PCN, os eixos organizadores do conteúdo de língua portuguesa no
ensino fundamental pressupõem a língua e o
seu uso nas práticas sociais para que se ampliem as possibilidades do uso da linguagem
através das práticas de leitura e de produção
de texto.

Ao se estudar os diversos usos da linguagem não se pode desconsiderar o desenvolvimento da capacidade de expressão oral
do aluno mas, sobretudo, ensinar-lhe os usos
da língua adequados a diferentes situações
comunicativas para realizar o uso da língua
oral de forma cada vez mais competente. A
formação do ensino de língua portuguesa inclui o estudo da língua oral e escrita, elas
se complementam e promovem a reflexão
exigida sobre a linguagem. Para isso, "é necessário diversificar as situações propostas
tanto em relação ao tipo de assunto como
em relação aos aspectos formais e ao tipo de
atividade que demandam — fala, escuta e/ou
reflexão sobre a língua.”
A valorização do trabalho de leitura tem
como finalidade a formação de leitores competentes e, consequentemente, a formação
de escritores, pois a possibilidade de produzir
textos eficazes depende da prática da leitura.
A leitura precisa ser carregada de significados para formar um leitor competente, esta
precisa de compreender o que lê; aprender a
ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; estabelecer relações
entre o texto que lê e outros textos já lidos; saber que vários sentidos podem ser atribuídos
a um texto. Esta competência leitora só pode
constituir-se mediante uma prática constante
de leitura de textos diversos que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos
os alunos, inclusive aqueles que ainda não
sabem ler.
A escola deve promover projetos que
estimulem a leitura, com atividades sequenciadas, permanentes acompanhadas de práticas de produções de textos diversificadas e
motivadoras (como oficinas e ateliê de produção).
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OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
SEGUNDO OS PCNS:
Para avaliar segundo os critérios estabelecidos é necessário considerar indicadores
bastante precisos que sirvam para identificar de fato as aprendizagens realizadas.
No entanto, é importante não perder de
vista que um progresso relacionado a um
critério específico pode manifestar-se de
diferentes formas, em diferentes alunos. E
uma mesma ação pode, para um aluno,
indicar avanço em relação a um critério
estabelecido, e, para outro, não. Por isso,
além de necessitarem de indicadores
precisos, os critérios de avaliação devem
ser tomados em seu conjunto, considerados de forma contextual e, muito mais do
que isso, analisados à luz dos objetivos
que realmente orientam o ensino oferecido aos alunos. E se o propósito é avaliar
também o processo, além do produto,
não há nenhum instrumento de avaliação
da aprendizagem melhor do que buscar
identificar por que o aluno teria dado as
respostas que deu às situações que lhe
foram propostas. A análise dos exemplos
que se seguem pretende contribuir para
a reflexão sobre esses aspectos (p.58).

Portanto, os critérios de avaliação devem ser compreendidos, indispensáveis ao
final de um período de aprendizagem; bem
como referências que permitam a análise dos
seus avanços ao longo do processo, considerando que as manifestações desses avanços
não são lineares, nem idênticas.
Os critérios de avaliação segundo as
diretrizes são divididos em dois ciclos, nas
séries iniciais e das séries finais do fundamental I, visto que a expectativa no segundo
ciclo é de que os alunos tenham um desempenho mais autônomo em relação àqueles
conteúdos que já vinham sendo trabalhados
sistematicamente no ciclo anterior.

Pois estes possuem um nível de aprofundamento diferenciado e de maior complexidade exigido para a série como os de
coordenar estratégias de decodificação ,durante a leitura de textos, como as de antecipação, inferência e verificação, utilizando
procedimentos simples para resolver dúvidas
na compreensão e produzir textos escritos,
considerando características do gênero, utilizando recursos coesivos básicos.
Na perspectiva de construir uma escola cidadã, democrática, a avaliação passa a
ser um instrumento indispensável, mas não
pode ser relacionado com aprovação, premiação ou punição. A avaliação precisa ser
vista como uma forma de perceber o nível
de aprendizagem dos alunos em relação aos
conceitos estudados e o desenvolvimento das
capacidades do aluno.
Essa ação precisa ser contínua, durante essa avaliação perceptiva de construção
de conhecimentos o educador passará a ter
subsídios para perceber os possíveis avanços
e as possíveis dificuldades, assim, o professor poderá perceber que ações terão que ser
redirecionadas, caso seja necessário. Esta é
uma concepção que não dá lugar a avaliação
autoritária e classificatória.
A diversidade de avaliações, verificação
e correção das atividades com os alunos, permite ao professor e ao aluno, perceber se os
objetivos foram alcançados. O educador deve
fazer os registros de dificuldades, objetivos
e avanços por escrito. Essa diversidade faz
referência, também, às atividades coletivas e
não somente as individuais.
Dessa forma, a avaliação individual não
será vista como instrumento principal, mas
como mais um entre muitos outros utilizados em sala de aula, com peso semelhante,
para que tanto professor como o aluno possa
acompanhar os avanços e as dificuldades,
garantindo o processo de avaliação contínua.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE
LEITURA NO PROCESSO AVALIATIVO
SEGUNDO O PCN
O aluno deve manter o contato com diferentes tipos de textos dentro e fora da sala
de aula, para isso cabe ao professor oferecer
essas possibilidades através de livros didáticos, paradidáticos, revistas, jornais, etc. Durante as práticas de leitura deve-se perceber
como estratégia avaliativa a capacidade de
reconhecer um conjunto de palavras-chave;
a capacidade de confirmar, rejeitar hipóteses,
reconhecer as funções dos textos lido (informar, divertir, convencer, etc.), a capacidade
de perceber as informações implícitas e explícitas no texto.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO
DE TEXTO NO PROCESSO AVALIATIVO
SEGUNDO O PCN
Quanto à prática de produção textual,
os avanços e as superações das dificuldades
devem considerar os objetivos de cada ciclo,
verificação antecipada se os conteúdos foram
efetivamente apreendidos em sala, no que diz
respeito a gêneros e tipologia textual.
Deste modo, será possível examinar o
nível de informações sobre o assunto, os problemas de adequação ao tema, as sequências narrativas, problemas de concisão, falta
de precisão vocabular, orientação temporal na
narrativa, uso de tempos verbais. É importante salientar que os itens mencionados devem
ser levados em consideração de acordo com
o gênero exigido, com suas características
específicas.
A avaliação não pode ser entendida
como o momento final de um período de atividades escolares, mas como parte integrante
do processo de ensino aprendizagem. Isso
equivale a dizer que a avaliação deve ter um
caráter diagnóstico e processual.

Diagnóstico, porque permite que o professor acompanhe o desempenho e o desenvolvimento de seu aluno. Processual porque,
dependendo das dificuldades e dos avanços
detectados, o professor pode rever os procedimentos que vem utilizando e redirecionar
sua prática pedagógica.
Por esse viés, a avaliação representa
uma prática fundamental para verificar o alcance das metas estabelecidas, as aprendizagens construídas pelos educandos e o impacto dessas aprendizagens na vida de cada um.
A prática avaliativa necessita, portanto,
integrar todo o processo educativo. Seu resultado precisa ser fonte de informação para
nortear a aprendizagem de cada educando
e, ao mesmo tempo, servir de instrumento
de regulação do planejamento e da verificação de sua adequação às necessidades de
aprendizagem.A este respeito Luckesi (1999)
afirma que: “Enfim, terá de ser o instrumento
do reconhecimento dos caminhos percorridos
e da identificação dos caminhos a serem perseguidos” (1995, p.43).
Nessa perspectiva, a avaliação deve
contemplar as habilidades fundamentais para
ler e pensar qualquer questão, tais como especificar, reproduzir, ajuizar, discriminar, revisar, pesquisar, observar, comparar, analisar,
sintetizar, etc.
O ato de avaliar não é privilégio da escola. No contexto escolar, porém avaliar tem
um sentido bastante específico: é um conjunto de estratégias, instrumentos e critérios
que tem como objetivo de investigar o desempenho dos alunos diante dos objetivos
propostos pelo professor para determinado
tempo de estudo.
Isso quer dizer que a avaliação não diz
respeito a outras ideias ou práticas que muitas vezes aparecem a ela associadas, tais
como premiar, punir, controlar, submeter etc.,
avaliar também está para além de verificar
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se os alunos são capazes de reproduzir um
suposto conhecimento trabalhado em sala de
aula.
Na visão interacionista de Piaget e Vygotsky em que o ser humano assume um papel ativo, na avaliação essa visão passa a ter
uma importância decisiva para o processo de
ensino aprendizagem, que é a de levantar dados sobre a habilidade dos alunos de interagir
entre si (na troca de aprendizagens) e com os
conteúdos trabalhados em sala de aula.
Quando uma escola possui uma abordagem tradicional dos conteúdos, o professor
“passa a matéria” para os alunos “aprenderem” e reproduzirem esses conteúdos nas
provas.
Para os interacionistas este o conhecimento deve ser concebido com uma troca
contínua e partilhada de saberes, a avaliação
funciona como uma espécie de instrumento
que ajuda a construir caminhos, indicar novas
formas para melhorar o fluxo de saberes compartilhados e sugerir mudanças ou aprimorar
estratégias de aprendizagem, sejam individuais, sejam coletivas.
Para isso é imprescindível que as atividades forneçam ao professor informações
que o auxiliem na avaliação do andamento
do processo de construção de saberes por
parte dos alunos.
Hadji (2001) concebe o diálogo como
elemento fundamental no processo de conhecimento nele o professor dialoga com o aluno
e o conhecimento através dele se estrutura a
comunicação pedagógica, ele irá confrontar
dados, dinamizar, propor alternativas, buscando novas situações de aprendizagem. Para
ele: “A avaliação torna-se formativa na medida
em que se inscreve em um projeto educativo
específico, o de favorecer o desenvolvimento
daquele que aprende, deixando de lado qualquer outra preocupação.”

Suas ações propõem a condição para
que o aluno tenha um olhar de fora do objeto
de conhecimento e funcionam como chances
de ampliar e diversificar as competências de
autorregulação. Para tanto, são necessários
renovação de instrumentos, perspectivas teóricas e referenciais que norteiam a interpretação da realidade.
Desta forma, o resultado da avaliação
precisa de uma análise cuidadosa de interpretação, discussão e crítica. Só assim, se
confirma a dimensão discursiva da avaliação.
Para Hadji (1994, 2001),
avaliação é uma metáfora que possui uma
rede de palavras em avaliar é ter algo a
dizer e o avaliador é o intérprete de uma
comunicação social. Versa de uma rede
de sentidos – o professor explana dados,
examina respostas, investiga sinais, captura detalhes; a realidade não lhe é desvendada espontaneamente/naturalmente,
ela traz uma rede de significados para
compreender e agir (HADJI, 1994, 2001).

Já Perrenoud (1999), sugere, contudo, um
rompimento entre os limites, para ele avaliar é
fornecer informações, identificar e explicar erros,
sugere hipóteses, alimentando continuamente a
ação pedagógica. Assim como Hoffmann (1995)
assegura que esta deve ser entendida como problematização, questionamento, reflexão.
Precisa ter como objetivo funções
abrangentes quando os educadores promovem aperfeiçoamento dos processos e das
condições de ensino-aprendizagem. Luckesi (2000) também atribuiu a avaliação duas
grandes finalidades:
A avaliação deve acomodar-se como
cultura, ser permanente e deve ter extensão
educativa, pois determina informações, sugere desafios e necessidades. Através da
prática avaliativa por avaliação passa a ser
norteadora com novas disposições, novos
caminhos de comunicação que articulam, de
forma mais fértil, a sala de aula e os outros
espaços da escola.
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CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA
PROPOSTA CURRICULAR
O conceito de avaliação que ampara
a proposta curricular nacional caracteriza-se
por entendê-la como integrada ao conjunto
das atividades curriculares, ainda que não
deva ser confundida com a proposta curricular. Buscar delimitar a integração serve para
evidenciar que seu processo deve ser determinado e estimulado pelos objetivos mais gerais do desenvolvimento curricular, para que
se possa julgar os patamares de resultados,
quer de um grupo de alunos, quer de cada
aluno.
Por outro lado, para que esses julgamentos sejam possíveis tomadas de decisões, delineamentos de novas atividades ou
ajustes nas atividades em curso. Nesse sentido, ganha destaque a função formativa da
avaliação, ou seja, a avaliação desenvolvida
durante o período letivo de modo que os professores possam agir para conseguir os objetivos propostos.
Salienta-se a necessidade de se consolidar uma nova cultura de avaliação, associada ao sucesso de todos, relacionada ao trabalho coletivo e fundamentada em técnicas,
instrumentos e procedimentos.
É necessário ressaltar a avaliação educacional e seu caráter educativo e didático. O
primeiro caso equipara-se com a perspectiva
de que a avaliação seja tomada, especialmente pelos alunos, como um processo a serviço
de seus sucessos, jamais como castigo. O
segundo, pela capacidade e por valores a
serem considerados como pontos de apoio
para intervenções futuras mais ajustadas às
necessidades. Como referências, a concepção de avaliação segundo Lukas e Santiago
(2009, p. 91), é de que ela,

é o processo de identificação, coleta e
análise de informações relevantes – que
podem ser quantitativas ou qualitativas –
de modo sistemático, rigoroso, planejado,
dirigido, objetivo, fidedigno e válido para
emitir juízos de valor com base em critérios e referenciais, pré-estabelecidos para
determinar o valor e o mérito do objeto
educacional em questão, a fim de tomar
decisões que ajudem a otimizar o objeto
mencionado (LUKAS; SANTIAGO, 2009,
p. 91).

A emissão de um juízo, aspecto mais relevante do processo avaliativo, caracteriza-se,
entre outras formas, nesta visão é possível
verificar se ainda um processo em que se
atinge ou não as habilidades, e segundo os
referenciais teóricos, antes de emitir um julgamento sobre determinada habilidade exige-se
do educador um levantamento de informação
e – acima de tudo- discutir critérios para que
eles sejam mais objetivos favorecendo a evolução do estudante.
Desta forma há uma reflexão acerca
das explicações, se elas foram suficientes ou
satisfatórias para tal meta. Ou, igualmente,
inferir – supor – outras hipóteses e procurar elementos que lhes sustentem, trabalho
que muitas vezes poderá requerer a presença
de outros profissionais e até mesmo o envolvimento de responsáveis pelo aluno, que
deverá estar sempre presente no processo
ensino-aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA AVALIAÇÃO ESCOLAR
EXTERNA
A avaliação escolar é parte do projeto
educacional de cada rede e escola e com ele
estabelece relações que precisam ser bem
claras e definidas, essencialmente para que
esse projeto seja desenvolvido com o propósito de sucesso de todos os alunos.

sua eficiência de favorecer o aprendizado das
crianças. Ela é intitulada de avaliação de currículos e programas e frequentemente é realizada com a participação de alunos, professores
e equipes de gestão escolar. A terceira é a
avaliação externa, como são exemplos a Provinha Brasil Prova Brasil e o Saresp.

Ela se define pelo julgamento de concepções determinadas na proposta curricular
em termos de competências e habilidades,
sobre os quais se deve agregar informações
por intermédio de dispositivos e estratégias
pertinentes, e, principalmente, determinar os
critérios para os julgamentos.

Essas avaliações da aprendizagem são
organizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). O Inep é uma autarquia federal ligada
ao Ministério da Educação MEC, é atribuído a
ele desenvolver pesquisas e análises sobre o
Sistema Educacional Brasileiro com a finalidade de auxiliar a elaboração e implantação de
políticas públicas para a área educacional a
partir de princípios e referências de qualidade
e equidade, e fornecer informações transparentes e confiáveis a todos os gestores, pesquisadores, alunos, professores, pesquisadores, educadores e a quem mais interessar.

Para que as práticas avaliativas sejam
coerentes e com uma concepção de inclusão,
elas precisam serem analisadas, discutidas
e implementadas pelo conjunto das equipes
escolares, visto que se existem situações em
que um professor pode pontualmente interceder, às potencialidades unicamente podem se
efetivar como consequência de um trabalho
coletivo.

Desde de 1990 que o Inep vem fornecendo indicadores sobre o sistema educacional brasileiro. São através deles que começaram a aparecer problemas sérios na eficácia
do ensino apresentado pelas escolas brasileiras, como os baixos desempenhos em leitura,
demonstrados pelos alunos. Diante desta realidade, muitos são os esforços com o objetivo
de mudar esse quadro.

Na elaboração de uma proposta curricular se reconhece, pelo menos, três tipos
de avaliação educacional que, embora haja
distinções, precisam estar relacionadas.

Uma das medidas para reverter essa
situação, foi à ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, iniciando a
etapa do ensino obrigatório aos seis anos.
Juntamente com essa iniciativa, o MEC instituiu o Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação e elaborou o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa. Um dos
objetivos do Plano demonstra a necessidade
de alfabetizar as crianças até os oito anos de
idade, analisando os resultados de desempenho com exame periódico específico, por
meio da Provinha Brasil.

Para isso, verifica-se que a proposta
curricular deve ter na avaliação um suporte
para atingir sua integralidade, isto é, para que
cada habilidade seja efetivamente atingida
por cada um dos alunos.

O primeiro deles relaciona-se à avaliação da aprendizagem, isto é, nos diferentes e
diversificados procedimentos avaliativos que
os docentes desenvolvem no dia a dia das salas de aula, tendo como base o que seus alunos já aprenderam em associação às várias
disciplinas e princípios trabalhados na escola.
Relacionado a este perfaz um segundo
tipo, a avaliação da própria proposta curricular – e de todas as atividades didáticas e
pedagógicas subsequentes – que considera

Para ajudar e tornar essa prática avaliativa cada vez mais eficiente desde do 2º
semestre de 2008, além da disponibilização
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do material na Internet, todas as secretarias
de educação do País passaram a receber o
material impresso.
A cada avaliação procura-se a melhoria
tanto para fins diagnósticos como para avaliação da aprendizagem. Assim, entende-se que
a atuação nessa avaliação traz ganhos para
todos os envolvidos no processo educativo.
Por conta das ações do PNAIC, desde
2013 o Inep desenvolveu um Sistema online para ajudar as redes de ensino que se
interessem em analisar seus resultados do
Provinha Brasil e analisar os dados de forma
mais organizada e completa.
Nesse caso, foram construídas em matrizes de avaliação construídas em torno de
habilidades e competências que os alunos
deveriam apresentar em determinados momentos do processo de escolarização.
As avaliações externas possibilitam que
educadores e gestores consigam praticar
dois movimentos: de comparação consigo
mesmos, acompanhando avanços, e em relação a outras escolas do estado, região ou
do Brasil.
Com a condição de que essas avaliações não possuam como foco o conteúdo
único, justamente porque suas matrizes, ainda
que bem elaboradas, não devem ser utilizadas como currículo, apenas como referência.
Consequentemente, os resultados das avaliações externas podem e devem ser aplicados
como um elemento do processo de avaliação
do projeto educacional de cada escola.
A avaliação da aprendizagem compreende três momentos muito importantes para
o desenvolvimento da proposta curricular. O
primeiro momento é de uma fase diagnóstica,
acompanhada de um planejamento que propicia aos professores, em consequência dos
resultados, ponderarem sobre a programação das atividades, materiais e estratégias a
serem desenvolvidas com seus alunos, essa
fase permite até mesmo que se possa trabalhar com prováveis diferenças entre os alunos,

turmas e na escola como um todo.
O segundo momento leva em consideração que essa é uma avaliação formativa,
que deve, entre outros aspectos, beneficiar a
revisão dos mecanismos de ensino e possíveis ajustes nas atividades planejadas, auxiliando para que os estudantes se conscientizem de seus avanços e dificuldades. Essa
avaliação pode ser entendida como uma avaliação para a aprendizagem, já que oportuniza ao professor as ações, alteração de rotas e
estratégias durante o desenvolvimento do currículo no período letivo. No terceiro momento
a avaliação é apresentada como somativa já
que seus resultados possibilitam determinar
o aprendizado, isto é, os avanços de cada
aluno, turma e da escola, considerando que
tenham sido estabelecidos as metas no início
do processo.
Essa função avaliativa incentiva, também, a avaliação de currículos oferecendo
indicações de ações, atividades, práticas
suplementares tanto para o decorrer do ano
letivo, como para o próximo ano buscando
construir instrumentos, procedimentos e critérios que contribuam para a aprendizagem
de todos os alunos.
De acordo com o ministério da educação, através do índice de desenvolvimento da
educação básica (IDEB) foi criado o INEP em
2007, eles utilizam uma escala de zero a dez
para compensar dois estudos especialmente
relevantes para a qualidade da educação, nos
conceitos de língua portuguesa e matemática. O índice é calculado a partir dos dados
sobre a aprovação escolar, através do censo
escolar, e as médias dos desempenhos nas
avaliações do Inep, o Saeb e a prova Brasil.
Só a partir de 2005 foram estabelecidas
metas bienais de qualidade a serem atingidas
no Brasil, nas escolas nos municípios e unidades federativas. Assim, cada instância poderá verificar sua evolução e colaborar conjuntamente para que o país possa alcançar o
nível dos países desenvolvidos. Isso significa
avançar na média nacional de 3,8 (registrada
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em 2005) para um IDEB igual ou superior em
2022, ano do bicentenário da independência
do Brasil.

A IMPORTÂNCIA DA PROVINHA BRASIL
COMO DIAGNÓSTICO DE LEITURA E
ESCRITA

Já o sistema de avaliação da educação
Básica (Saeb) é constituído por dois processos: o primeiro é a avaliação nacional de educação básica (ANEB), realizada por amostragem das redes federativas de ensino com
foco na gestão dos sistemas educacionais
(a Aneb recebe o nome de Saeb por manter as mesmas características), o segundo,
a avaliação nacional de rendimento escolar
(ANRESC), é mais detalhada e extensa e tem
como o foco cada unidade escolar, recebe o
nome de prova Brasil em suas divulgações.

A provinha Brasil surgiu em 24 de abril
de 2007, seu foco é avaliar o nível de alfabetização dos estudantes nos anos iniciais do
ensino fundamental; com este tipo de sistema avaliativo às redes de ensino podem ter
um resultado da qualidade da alfabetização,
evitando, assim, o diagnóstico tardio das dificuldades de aprendizagem; desta forma é
possível com estas informações e análises
melhorar a qualidade de ensino e diminuir
as desigualdades, de acordo com as metas
e políticas estabelecidas pelas diretrizes da
educação nacional. Por meio desta avaliação
externa possibilita-se desenvolver ações que
permitam um melhor planejamento.

A Prova Brasil é aplicada impreterivelmente para todos os alunos de 5º e 9º anos
do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, as escolas precisam ter no mínimo 20 alunos matriculados
na série avaliada. A Prova Brasil disponibiliza
resultados por escola, município, Unidade da
Federação e país que são utilizados no cálculo do Ideb. Essas avaliações são realizadas a
cada dois anos, quando são aplicadas provas
de Língua Portuguesa e Matemática, acompanhados de questionários socioeconômicos
aos alunos participantes e à comunidade escolar.
Para os alunos dos anos anteriores é
oferecida a Provinha Brasil, que é uma avaliação diagnóstica com o foco na alfabetização
das crianças matriculadas no segundo ano
de escolarização das escolas públicas brasileiras. Essa avaliação é realizada em duas
fases, uma no início e a outra ao término do
ano letivo. A efetuação é em períodos diferentes, pois permite aos educadores e gestores
a realização de um diagnóstico mais claro
e específico que possibilita analisar/compreender o que foi percebido na aprendizagem
das crianças, através de habilidades de leitura
dentro do período avaliado.

A Provinha Brasil é uma avaliação a
princípio diagnóstica desenvolvida para analisar e entender as habilidades desenvolvidas
pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas de todo o país.
Formada com questões de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permite aos educadores e gestores adquirir mais
esclarecimentos sobre o processo de aprendizagem que contribuam com o acompanhamento e a avaliação das técnicas de desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial e das
habilidades iniciais em matemática, apresentados nas escolas públicas brasileiras.
Ela é aplicada duas vezes ao ano, a
avaliação é dirigida aos alunos que passaram
por, pelo menos, um ano escolar dedicado
ao processo de alfabetização. Todos os anos
os alunos da rede pública de ensino, matriculados no 2º ano do ensino fundamental,
têm a oportunidade de participar do ciclo
de avaliação da Provinha Brasil. A adesão a
essa avaliação é opcional, e a aplicação fica
a critério de cada secretaria de educação das
unidades federadas.
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A aplicação em períodos distintos possibilita a realização de um diagnóstico mais
preciso que permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de leitura e de matemática. Ressalte-se que a data de aplicação da
Provinha Brasil segue sendo uma decisão de
cada rede de ensino.
A proposta da Provinha Brasil é oferecer informações que possam orientar tanto os
professores quanto os gestores escolares e
educacionais na implementação, operacionalização e interpretação dos resultados dessa
avaliação.
A partir dos resultados identifica-se
identificar qual o nível de alfabetização e o
nível de matemática que os alunos se encontram. Baseado reconhecimento das habilidades e da medida do grau de dificuldade das
questões, foram estabelecidos quantitativos
mínimos de questões que caracterizam cada
nível de alfabetização e letramento inicial, assim como cada nível de matemática que as
crianças demonstraram. assim, cada questão
possui um número distinto de questões para
identificação de cada nível.
Desde o planejamento até a construção
dessa avaliação pressupõe-se, sobretudo, o
aproveitamento dos resultados obtidos nas
intervenções pedagógicas objetivando a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Na Portaria nº 867, de 4 de julho de
2012, estabelece o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) com a
orientação de garantir que todas as crianças
encontrem-se alfabetizadas até os oito anos
de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, de acordo uma das metas previstas pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de
2007.

A Prova Brasil auxilia na confirmação
e garantia de aprendizado, verificado com a
provinha Brasil, mantendo os objetivos e aprimorando o processo. Exigindo complexidade
das aulas, não só das avaliações. Visto que,
aprender a escrever supõe a prática da escrita: planejar, escrever, ler, analisar, reescrever.
Contudo, aprender a escrever carece também
de leitores dispostos a ler o que escrevemos,
e a orientar, levantar hipóteses e sugestões.
Não basta apenas que se faça leitura dos
textos. Mas que durante as aulas de Língua
Portuguesa, que se amplie a frequência da
produção de textos com objetivos claros.
No entanto, cada vez mais os alunos
demonstram dificuldades nas produções de
textos, por mais que nos últimos anos tenha
ficado explícito que o estudo dos tópicos referentes à ortografia ou às regularidades estilísticas dos tipos textuais não garante que o
estudante possa fazer uso uma produção de
texto favorável. Por essa razão, tem-se insistido para que os profissionais possam planejar
situações didáticas que ajudem a superar os
problemas que enfrentam ao escrever. Esse
objetivo pode ser verificado por meio da leitura do documento disponibilizado no site do
ministério da educação em que define esse
sistema:
Tanto os procedimentos de revisão começam de maneira externa, através da mediação do professor que elabora os instrumentos para permitir que os estudantes
usem os conteúdos que estão estudando.
Assim, para que o aluno possa aprender
com a experiência, é importante selecionar alguns tópicos por vez, organizando
pautas com alguns indicadores que orientem o trabalho. A revisão exaustiva deve
ser reservada apenas para situações em
que a produção do texto esteja articulada
a algum projeto que implique sua circulação. A atividade permanente de produção
de textos – um a cada quinze dias, por
exemplo – tem o propósito de escrever
para aprender a escrever, envolvendo a
manutenção de gêneros estudados em
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anos anteriores ou de outros que, mesmo que não tenham sido priorizados,
respondam a situações comunicativas
que decorram dos projetos da escola [...]
(BRASIL, 2007).

Verifica-se que a Prova Brasil ela delimita o aprendizado da criança que está mudando de ciclo, através dela pode-se perceber se
os objetivos foram alcançados de forma plena
pela produção de texto que vai exigir para os
alunos do final de ciclo escrever empregando
pontuação, grafia, segmentação das palavras,
vocabulário esperado ao tema e coerência
textual.
Estes itens permitem fazer uma reflexão
sobre o nível de leitura e escrita que o estudante se encontra, se há dificuldades, superações e reformulações a fazer no processo de
ensino aprendizagem. Apesar de ser o final de
um ciclo, estes dados, informações que são
oferecidos através dessa avaliação norteiam e
permitem a equipe educacional formular cada
vez mais as estratégias que direcionam os
propósitos e as metas educacionais.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE
RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO-SARESP: CONTINUIDADE E
PERMANÊNCIA DE UM PROCESSO
A Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo desde 1996 (SEE) examina regularmente a Educação Básica por meio do
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) com
o objetivo de reunir informações para rever
possíveis problemas no sistema de ensino.
Assim, o SARESP tem avaliado anualmente o
rendimento escolar de milhares de estudantes, colocando à disposição dos educadores
e gestores do ensino, pesquisadores, os resultados da avaliação e inúmeros de análises estatísticos e pedagógicos. Esse conjunto
de informações contribui para que todos os
profissionais da educação e das diferentes
redes de ensino desenvolvam ações para a

combater os problemas de aprendizagem e
o oferecimento de situações de ensino cada
vez mais significativas para os alunos.
Com a aplicação desse processo de
avaliação externa, a Secretaria busca medir o
domínio das habilidades, por alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de acordo com o desenvolvimento e progresso da
competência discursiva e textual necessária
à sua inclusão no mundo letrado, tanto em
processos de leitura como em processos de
produção textual.
Esses objetivos, do trabalho com a leitura e a escrita passam a ser metas constantes
de cada avaliação, tanto que são reforçados
e evidenciados também na apresentação do
Saresp de 2004, a qual se encontra disponível no site da SEE:
Compreendendo a linguagem como atividade discursiva, isto é, que tem origem na
interlocução entre sujeitos, atividade esta
que não se faz com palavras ou frases
isoladas, mas que se realiza em processos reais de comunicação materializadas
em textos pertencentes a diferentes gêneros, a matriz de especificação procurou
selecionar gêneros de textos, levando em
conta algumas das diferentes situações
sociais em que as práticas de leitura e
escrita estão presentes e cumprindo diferentes funções. Dada a multiplicidade de
gêneros textuais, optamos por agrupá-los
em domínios discursivos, que levam em
conta certas esferas da atividade humana
– a literária, a jornalística, a publicitária e
a escolar – que propiciam o surgimento
de um conjunto de discursos bastante específicos. Tal decisão se justifica por se
entender que a competência discursiva e
textual é adquirida em atividades de escuta, de leitura ou de produção de textos
inseridas em situações sócio-culturais significativas, em que a dimensão discursivo-pragmática da linguagem é privilegiada
(SEE, 2004).
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Essa é uma preocupação decisão está
relacionada ao papel da escola em formar
indivíduos capazes de adaptar-se às diversas
situações discursivas, comunicando-se oralmente e por escrito em diferentes padrões de
linguagem, principalmente os exigidos pela
modalidade escrita da língua, ganhando a
competência leitora e escritora para possuir
informações, compreender, interpretar, comparar, refletir, etc.
É importante salientar a necessidade
de medir as habilidades que condizem com
capacidade de analisar aspectos do discurso
e do texto, no que se refere às exigências do
contexto de produção, isto é, as intenções do
autor, objetivos, local e momento.
Na aplicação dessa prática avaliativa há
em cada uma das matrizes de especificação
(3ª e 5ªano e 7ª e 9ª ano do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª e 3ª do Ensino Médio) textos
diversos em que a habilidade pode ser medida em diferentes gêneros ou em diferentes
níveis de escolaridade, implicando operações
mentais menos ou mais complexas.
Além disso, a seleção de textos e as
atividades propostas consideraram o grau de
complexidade, em função das características
do aluno, levando em conta sua idade e o nível de escolaridade. Um mesmo agrupamento
de textos, quando reapresentado, pressupõe
textos que envolvam maior complexidade temática, estrutural e estilística, a fim de que,
na análise das provas, obtenham-se dados
acerca da progressão e da ampliação das
habilidades do aluno ao longo da escolaridade básica.
Na matriz curricular para avaliar a capacidade escritora dos alunos de 3º e 5º ano
do ensino fundamental, verifica-se que a na
produção textual do Sabesp assim como na
Prova Brasil, também é de extrema importância e servirá de diversas formas para que o
educador possa fazer possíveis intervenções
de acordo com o ano e os tipos de gêneros

exigidos, normalmente para este ciclo, são
predominantemente de sequências narrativas.
De acordo com o exposto no site da
SEE ao avaliar o aluno através destas produções procura-se verificar se ele ao construir
o texto:
• Emprega procedimentos próprios da
elaboração do texto como o uso de rascunhos, a utilização de marcas de revisão
(rasuras, acréscimos, supressões etc.);
• assegura unidade temática ao texto,
considerando a proposta apresentada e
seu projeto pessoal;
• elabora o texto considerando características adequadas ao gênero;
• ajusta o texto aos padrões da escrita,
em seus aspectos mais frequentes e regulares ( p.31).

Desta forma, fica evidente que através
das produções de texto é permitido verificar
também o grau a competência leitora, de
acordo com a proposta exigida, e a completude desta avaliação externa fica evidente, pois
o Sistema avalia as habilidades cognitivas de
Leitura e Escrita desenvolvidas pelos alunos
ao longo de cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Visto que a seleção e
definição dessas habilidades está fundamentada nas Propostas Curriculares da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas
(SEE/CENP) e nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs).
Os resultados da avaliação são disponibilizados em boletins, que podem ser consultados pelas escolas estaduais, municipais,
técnicas e particulares que aderiram à avaliação. Através da exposição destes resultados
é possível analisar o desempenho da escola
e, com a contribuição e orientação da Secretaria da Educação, melhorar a qualidade de
aprendizagem dos seus alunos e da gestão
escolar.
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No entanto, o verdadeiro guia dos profissionais da educação de São Paulo são os
relatórios pedagógicos do Saresp divulgados
para orientar e subsidiar toda a equipe escolar, visto que estes descrevem as avaliações
de cada ano, no caso do ensino fundamental
fica estabelecido na avaliação de língua portuguesa, como se vê no relatório online de
2011 que tem o objetivo de verificar o nível
de “conhecimento sobre o sistema de escrita,
a capacidade de ler com autonomia e a competência escritora dos alunos.”

Essas comparações entre os resultados de Língua Portuguesa do SARESP 2009
a 2011 e os da Prova Brasil/Saeb 2007 e
2009, para a rede estadual de ensino, são
mostradas e descritas em tabelas e gráficos.
Nelas é possível fazer uma comparação das
médias de aproveitamento alcançadas em língua portuguesa. O objetivo do processo de
ensino-aprendizagem nesta disciplina, para
todos os anos da educação básica, está centrado no desenvolvimento das competências
dos estudantes em ler e produzir textos.

No relatório do 3º Ano do Ensino Fundamental aparecem as Médias de Desempenho Na avaliação do desempenho em Língua
Portuguesa, as notas dos alunos dessa série
são reunidas segundo os diferentes níveis de
conhecimento das habilidades analisadas.
Segundo o documento de 2011:

No que diz respeito ao Currículo do Estado de São Paulo – Ciclo I – Ensino Fundamental – Língua Portuguesa o documento
afirma:

As médias de proficiência do SARESP
são agrupadas em quatro níveis – Abaixo
do Básico, Básico, Adequado e Avançado
– definidos a partir das expectativas de
aprendizagem (conteúdos, competências
e habilidades) estabelecidos para cada
série/ano e disciplina na Matriz de Referência para o SARESP. Esses níveis são
ainda agrupados em três classificações
– Insuficiente, Suficiente e Avançado. Os
percentuais de desempenho dos alunos
com proficiência situada em cada um dos
quatro níveis de proficiência, em função
do ano/série avaliada, são apresentados
por meio de gráficos, para melhor compreensão ( p. 37).

No relatório é possível verificar as médias de proficiência também em comparação
de outros anos, como como os resultados
de 2011 e 2009 do Saresp, mas também é
possível verificar um comparativo com a Prova Brasil, como é visto no relatório de 2011
que traz uma referência comparativa com os
resultados da Prova Brasil/SAEB de 2010.

O desenvolvimento da competência de
ler e escrever não é um processo que se
encerra quando o aluno domina o sistema
de escrita, mas se prolonga por toda a
vida, com a crescente possibilidade de
participação nas práticas que envolvem
a língua escrita e que se traduz na sua
competência de ler e produzir textos dos
mais variados gêneros ( p.39).

Deixando bem claro que todo e qualquer tipo de texto que surge na sociedade
pertencem a diferentes tipologias e gêneros
textuais que relacionam os produtores e locutores com atividades sociais específicas.
Não se trata de seguir um modelo para
se produzir um texto, mas de entender como
esse texto é estruturado em sociedade e de
que maneiras diferentes ele deve ser criado
e empregado para alcançar o objetivo esperado. Dessa forma, estabelece que a língua
tem que ser vista como uma atividade social,
momento de interação entre pessoas, com
um determinado contexto de comunicação,
e isto exige a compreensão da enunciação.
Por conseguinte, a língua passa a ter
uma importância no sistema linguístico e no
processo do letramento, de acordo com as relações que cada sujeito possui em seu meio.
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Esses princípios aparecem nos trabalhos com
gêneros textuais e evidenciam a necessidade
de compreender tanto as características estruturais de determinado texto como as condições sociais de produção e recepção, para
refletir sobre sua adequação e funcionalidade.
As informações do currículo juntamente
com os dados dos resultados das avaliações
permitem aos educadores fazer algumas análises com o intuito de disponibilizar suportes
ao planejamento de ações de melhoria ao
processo educacional. Há uma proposta de
comparação entre os anos que se seguem
como do 3º ano para o 5º ano, e do 5º ano
para o 7º ano, com o intuito de verificar o percentual dos alunos situados no nível Abaixo
de Básico vem decrescendo, e o percentual
nos níveis Adequado/Avançado, aumentando.
Nessa perspectiva comparativa é possível notar que os projetos desenvolvidos pelas escolas estão apresentando resultados positivos/
negativos no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos desses anos escolares.
Mesmo que haja ainda uma porcentagem significativa de alunos situados no nível
Abaixo do Básico, tanto no 3º, 5º e no 7º
ano do Ensino Fundamental. Em que eles não
apresentam domínio daquilo que é exigido
para a etapa escolar em que se encontram.
Deve identificar, pelo estudo de seus boletins, o perfil desses alunos e a sua trajetória
e assim nortear de forma ou de outra, eles
necessitam de acompanhamento especial.
As habilidades específicas de alunos
que estão no nível Básico podem servir de referenciais para a construção de ações de recuperação para aqueles que estão no Abaixo
do Básico. Do mesmo modo os alunos situados no nível Básico podem ter as habilidades
detalhadas como de domínio dos alunos situados no nível adequado como referência para
a construção de estratégias de recuperação.

De acordo com a orientação do relatório do Saresp de 2011, mesmo quando a
escola possui um percentual expressivo de
alunos no nível Avançado,
Elas devem também verificar o que de
fato aconteceu, considerando os projetos
dos professores e a metodologia utilizada
em turmas específicas. Podem estar entre
essas estratégias, propostas inovadoras
de ensino para divulgação na rede e na
escola. Outro fator importante é considerar que esses alunos precisam ser motivados a prosseguir avançando em seus
estudos. A proposta é que a escola crie
projetos especiais para atendê-los de
modo que possam desenvolver esse potencial adquirido (SARESP, 2011).

Nessa perspectiva, pode-se entender
que os relatórios distribuídos pela Secretaria
da educação do Estado de São Paulo sobre
as avaliações do Saresp, são de alta qualidade e podem ser usados o ano todo como
indicativos para a avaliação processual. São
relatórios com matrizes de referência, análises
de habilidades esperadas dos alunos, níveis
de proficiência, questões comentadas, entre
outros subsídios, que vêm junto com a análise do desempenho e os resultados de cada
escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Hoffmann (1995), Luckesi (1999),
e Hadji (2001) que abordam as avaliações
formativas e sua pluralidade de valores significativos.
Neste trabalho, foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pode-se perceber que as avaliações externas tem uma importância organizacional ao apresentar normativas e diretrizes para orientar toda a equipe educacional, pois
permite aos educadores e gestores a realização de um diagnóstico mais claro e específico
que possibilita analisar e compreender o que foi percebido na aprendizagem dos estudantes.
É importante salientar que as avaliações externas possuem norteadores baseados em
matrizes de avaliação construídas em torno de habilidades e competências que os alunos deveriam apresentar em determinados momentos do processo de escolarização. As referências
do currículo juntamente com os dados dos resultados das avaliações, permitem aos docentes e equipe pedagógica uma análise reflexiva com o objetivo de disponibilizar suportes ao
planejamento de ações de melhoria ao processo educacional.
Desta forma, é notável, que o conjunto de informações disponibilizados com os resultados das avaliações externas, contribui para que todos os profissionais da educação e das
diferentes redes de ensino desenvolvam ações para a combater os problemas de aprendizagem e no oferecimento de situações de ensino cada vez mais significativas para os alunos.
Portanto, verifica-se que esse processo pode ser entendido como uma avaliação para
a aprendizagem, já que proporciona ao professor as ações, alteração de caminhos e estratégias durante o desenvolvimento do currículo no período letivo. Essas evidências denotam a
importância das avaliações externas para subsidiar e aprimorar o trabalho pedagógico.
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