Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

30 - outubro/2021 - Educar FCE

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

Educar FCE/Faculdade Campos Elíseos
Edição 47, (Outubro/ 2021), SP - Mensal

ISSN 2447-7931

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

Avenida Copacabana, 325 - 22º andar
Alphaville - Barueri- SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br

30 - outubro/2021 - Educar FCE

2

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

EDITORIAL

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

EDITOR-CHEFE
Márcia Donizete Leite Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS
Márcia Donizete Leite Oliveira

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

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

30 - outubro/2021 - Educar FCE

3

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

EDITORIAL
IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA STENZEL RIMONATO
Professora Mestre desde 2007 no ensino superior; atualmente na Universidade
Cruzeiro do Sul; Professora no Centro Educacional Estadual Tecnológico Paula
Souza–CEETEPS desde 1999. Mestrado em Administração de Empresas na
linha de pesquisa Alinhamento Organizacional na UNIP - São Paulo 2011 com
Especialização em docência do Ensino Superior; Pós-graduação em Gestão de
Pessoas pela Faculdade FAMOSP e Licenciatura Técnica pela FATEC de São
Paulo. Professora-Tutora de cursos EAD. Graduada em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Artes Visuais e Pedagogia; Profissional da área de
Gestão Financeira e Bancária; Coordenadora de Projeto em Controladoria nos
anos 2019 e 2020. https://orcid.org/0000-0001- 6161-264X.

A INCLUSÃO FINANCEIRA QUE PENALIZA O USUÁRIO “FERRAMENTA PIX”
Sabe-se que a ferramenta “Pix” caiu no gosto da população menos favorecida como era a intenção
do Banco Central, mas um fato é inegável. Este projeto de inclusão apresenta falhas que acabam por penalizar os usuários, uma vez que devido a utilização da ferramenta ter um volume de acessos em sua grande
maioria pelo celular, alcança assim um número expressivo de usuários. Em consequência, há também a falta
de segurança que este aplicativo apresenta, deixando a cargo dos usuários a organização dos limites para
as transações, ou seja, o usuário tem que se responsabilizar pelas fraudes e acessos indevidos ao sistema.
A bancarização é ainda muito lenta na sociedade brasileira, pois é só verificar o número de pessoas que
não utilizam ou acessam esses sistema financeiro, pode-se perceber a exclusão de um número significativo
da população, por volta de mais de 45 milhões de pessoas de acordo com o relatório do Banco Central do
Brasil em 2020. Tal fato pode ser explicado pelo número de pessoas que trabalham de maneira informal e
pelo custo do sistema financeiro que é consideravelmente alto para as pessoas que não possuem uma renda
formal, ocasionando a exclusão delas ao sistema.
No entanto, os esforços para a inclusão destas pessoas ao sistema bancário vêm sendo realizados
através de políticas públicas de acesso ao crédito e a oferta de contas simplificadas, ampliação do acesso
aos bancos via correspondentes bancários, e a participação de bancos públicos, gerando elos entre o cidadão e o Estado e principalmente a transformação nos indivíduos, na sociedade e no mercado de acordo
com Mattoso e Rossi (2017).
Portanto, a bancarização teve retomada no atual cenário de pandemia, onde o acesso popular a bancos e a créditos, defendeu o poder aquisitivo das classes menos favorecidas, ao sistema Financeiro Nacional.
Dessa forma, o projeto “PIX” surge enquanto solução tecnológica criada pelo Banco Central do Brasil (BC),
como uma ferramenta de inclusão, e que foi disponibilizada para toda população em 16 de novembro de
2020 (Banco Central do Brasil, 2020).
Além disso, o aumento de roubo dos aparelhos de celulares, obriga os usuários a esconder os aparelhos em locais públicos e caso o aparelho seja roubado, o proprietário além de ter o prejuízo do aparelho
que lhe foi subtraído, deve agir de forma rápida para realizar o bloqueio do aparelho e assim proteger as
informações que o aparelho contém do PIX e, o serviço que não é cobrado para as pessoas físicas passou
a ter um custo que somente os usuários pagam.
Por fim, a inclusão desse novo sistema ocorreu de forma vulnerável e necessita de ajustes, como
ainda, seus responsáveis devem se responsabilizar por essas movimentações bancárias que colocam em
risco muitos usuários desprotegidos e despreparados para esta utilização que é ao mesmo tempo rápida e
benéfica como ainda, perigoso para muitos que são vítimas de várias fraudes.
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A IMPORTÂNCIA DA INFRAESTRUTURA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
RESUMO: O presente artigo traz uma revisão bibliográfica sobre como a infraestrutura ou a
falta dela impactam o cotidiano do professor de Educação Física identificando a necessidade
de maior atenção por parte de políticas educacionais, secretarias de Educação, no intuito de
fornecer educação de qualidade aos educandos. Para tanto, é necessário investir em materiais
de qualidade, espaços físicos apropriados e outros contemplados na referida disciplina curricular.
O estudo possui caráter explicativo baseado em literaturas específicas sobre o assunto onde
pode-se concluir que a Educação Física vai além de uma quadra. Uma infraestrutura completa
proporciona aos alunos maior aprendizado.

Palavras-chave: Educação Física; Infraestrutura; Prática Pedagógica; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Física é um componente curricular que costuma despertar bastante o
interesse dos educandos, por oportunizar muita liberdade ao mesmo, além de
desenvolver sua expressão corporal, possibilitar a livre circulação em espaço
físico correto e permitir participação ativa nas atividades. Contudo, apesar de todas essas
qualidades, a Educação Física, por vezes, não desperta o mesmo interesse em outros segmentos escolares (direção, corpo técnico-pedagógico, conselhos de classe e professores de
outras disciplinas).
Embora encontre algumas críticas no desenvolvimento da Educação Física, é importante lembrar que se trata de um componente obrigatório do currículo e contribui na formação
dos alunos. Esta disciplina carece então, de ter seus requisitos mínimos respeitados, visando
atender o que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) lei 9.394 proposta em 1996, cabe ao Estado garantir mínimos padrões de ensino de qualidade, descritos na lei como “a variedade e
quantidade mínimas” no que diz respeito ao número de alunos, para a dispensa de insumos
que aperfeiçoem o processo de ensino aprendizagem.
Esta situação dificulta que os objetivos propostos em suas aulas sejam alcançados pelos professores. Segundo Betti (1994), a Educação Física precisa levar o aluno à criticidade
e busca de autonomia para usar da Cultura Corporal de Movimento. Darido e Rangel (2005)
complementam a fala de Betti (2005):
Compreendemos que a Educação Física é uma prática pedagógica que trata da Cultura Corporal
de Movimento [...] Pensamos que o objetivo principal da Educação Física escolar é introduzir e integrar os alunos na Cultura Corporal de Movimento, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio,
formando cidadãos que irão usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e transformar as manifestações
que caracterizam essa área, como o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta (DARIDO e
RANGEL, 2005, p 34).

A escola precisa ser vista como um todo, para que haja melhor aproveitamento e eficiência das ações propostas, portanto, precisa de uma infraestrutura adequada. Por meio da
infraestrutura ideal, há maior interesse dos alunos em participar das atividades propostas.
Beltrame e Moura (2011) escrevem que, no Brasil, embora seja perceptível uma evolução na Educação nos últimos anos, vários estudos apontam que poderia ser substancial o
efeito de melhorias na infraestrutura. Por conta disso, faz-se necessário maior investigação
na perspectiva de desvios e contribuições no processo de ensino aprendizagem que estas
melhorias poderiam trazer.
O tema foi escolhido por conta das vivências no trabalho de Educação Física nas escolas onde problemas na infraestrutura são encontrados e serão melhor analisados no decorrer
do trabalho. O professor de Educação Física depara-se com diversos problemas referentes à
falta de infraestrutura das escolas, portanto, o tema precisa sempre ser discutido.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA
A chamada Educação Física escolar é
quem apresenta o primeiro contato prático relacionado às funções biológicas do corpo, onde
os professores podem trabalhar as funções motoras e cognitivas na prática, tratando de questões inerentes ao desenvolvimento funcional
humano. O que também pode ser atribuído à
Educação Física Escolar são: o desenvolvimento de funções fisiológicas; da coordenação motora grossa, coordenação motora fina (estando
o corpo envolvido como um todo), além de ajudar no desenvolvimento global. Muitos desses
benefícios e atividades são valorizados há tempos, conforme escreve Barros e Barros (1972):
[...] as atividades de correr, saltar, arremessar, trepar, pendurar-se, equilibrar-se,
levantar e transportar, puxar, empurrar,
saltitar, girar, pular corda, permitem a
descarga da agressividade, estimulam
a auto-expressão, concorrem para a manutenção da saúde, favorecem o crescimento, previnem e corrigem os defeitos
de atitudes e boa postura (BARROS E
BARROS 1972, apud MARQUES; KRUG,
2008, p.5).

Barros e Barros (1972), também escrevem sobre outra questão relacionada à Educação Física escolar:
Desta forma, o educador deve levar aos
seus alunos atividades que permitam uma
movimentação variada e exploradora do
corpo e do próprio ambiente em que estão
situados. Sempre adequados ao grau de
desenvolvimento em cada etapa da vida
escolar e faixa etária dando-lhes plena liberdade e espontaneidade de movimentos como saltar, correr, girar, arremessar,
etc. Permitindo assim, vários benefícios
como desinibição para participação das
aulas, descarga de agressividade, manutenção da saúde e até corrigindo equívocos de atitudes (BARROS & BARROS
1972 apud BALBÉ, 2008, p.4).

Compreende-se que em se tratando das
aulas de Educação Física, é importante que se
proporcione espaço para que os alunos sejam
proativos em suas participações, já que, segundo Barros e Barros (1972 apud MARQUES e
KRUG, 2008, p.1), “é o espaço para estimular
a ação criativa do aluno”. Enquanto estão nas
aulas de Educação Física, os alunos podem
expressar sua criatividade de uma maneira dinâmica e prática, além de desenvolver as habilidades e pensamentos corpóreos fundamentais
para cumprir atividades do dia a dia.

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ESCOLA
A Educação Física tem como objetivo, segundo Melo (apud MATTOS; NEIRA, 2000, p.1),
fazer com que o educando compreenda e conheça seu próprio corpo como um todo e não
apenas como músculos e ossos que devem
ser treinados, e que devem ter também a visão
total do ser humano que pode se expressar por
meio de atuações, sentimentos e movimentos.
O aluno não deve entender as aulas de
Educação Física como um momento em que
pode se libertar de suas obrigações na escola,
que, em outras matérias, são bem definidas,
ou para que os mesmos pratiquem atividades
descontextualizadas ou sem sentido definido.
Ele precisa entender que é a hora de
pensar sobre as práticas relacionadas ao corpo
como conteúdos estruturados e definidos, de
maneira que ele tenha seu pensamento crítico
despertado chegando assim, ao conhecimento,
deixando de ser mero reprodutor de tais práticas corporais e chegando no que Betti (2005)
chama de “saber orgânico” e que, segundo ele,
significa “associar organicamente o “saber movimentar-se”, o ‘sentir movimentar-se’ e o ‘saber
sobre’ esse movimentar-se”.
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CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Libâneo (1994), escreve que conteúdos
de ensino são o conjunto de hábitos, conhecimentos, modos valorativos, habilidades e modos atitudinais de atuação social, organizados
de maneira didática e pedagógica, levando-se
em conta a assimilação ativa e aplicação prática
de vida pelos alunos.
Dessa maneira, quando fala-se acerca
de conteúdos, engloba-se ideias, processos,
conceitos, fatos, habilidades cognoscitivas, leis
científicas, modos de atividade, regras, hábitos
de estudos, de trabalho, de lazer e de convivência social, valores, convicções e atitudes e
métodos de compreensão e aplicação.
Entretanto, é necessário haver uma seleção rigorosa por parte da escola, uma vez que,
nem todas as formas culturais e os saberes são
conteúdos curriculares (LIBÂNEO, 1994; COLL
et al., 2000). Assim sendo, os conteúdos contemplam a base objetiva da instrução-conhecimento sistematizada e se tornam viáveis por
meio dos métodos de assimilação e transmissão.
Segundo Zabala (1998), há uma tentativa,
nos tempos atuais, de mudar a conceitualização
do que é conteúdo e tentar entendê-lo como
tudo o que deve ser aprendido, não estando
restrito apenas às capacidades cognitivas, mas
incluindo todas as demais capacidades.
Dessa maneira, inclui-se de maneira explícita nos programas das instituições de ensino o
que antes aparecia somente no currículo oculto.
Entende-se por currículo oculto tudo o que envolve aprendizagem dentro da escola, mas que
não são contempladas nos programas.
Seguem abaixo, a modo de exemplo, conteúdos de Educação Física nas três dimensões:

DIMENSÃO CONCEITUAL
- Conhecer as transformações porque
passou a sociedade em relação aos hábitos
de vida (diminuição do trabalho corporal em
função das novas tecnologias) e relacioná-las
com as necessidades atuais de atividade física.
- Conhecer as mudanças pelas quais passaram os esportes. Por exemplo, que o futebol
era jogado apenas na elite no seu início no país,
que o voleibol mudou as suas regras em função
da Televisão etc.
- Conhecer os modos corretos da execução de vários exercícios e práticas corporais
cotidianas, tais como; levantar um objeto do
chão, como se sentar à frente do computador,
como realizar um exercício abdominal adequadamente, etc.
Na dimensão conceitual é função do
professor ensinar fatos, princípios e conceitos
sobre temas concernentes à Educação Física.
Pensando que o movimento do corpo está relacionado à mecânica, esses saberes devem
estar relacionados à biomecânica, por exemplo, e, cabe ao professor selecionar temas que
sejam de interesse dos alunos e que tenham
aplicabilidade em sua realidade. Nesse sentido, exemplos que poderiam ser usados, seria
mostrar o atrito da sola do tênis com diferentes
superfícies, noções de diferenças de velocidade
de bola ou a de projétil utilizando a trajetória parabólica de qualquer arremesso, dentre vários
outros.

DIMENSÃO PROCEDIMENTAL
- Vivenciar e adquirir alguns fundamentos
básicos dos esportes, danças, ginásticas, lutas,
capoeira. Por exemplo, praticar a ginga e a roda
da capoeira.
- Vivenciar diferentes ritmos e movimentos
relacionados às danças, como as danças de
salão, regional e outras.
- Vivenciar situações de brincadeiras e
jogos.
30 - outubro/2021 - Educar FCE
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Na Educação Física, diversas vezes, entende-se que o saber fazer a ser ensinado se
resume apenas à execução de exercícios físicos
e habilidades motoras, mas isso não é verdade,
uma vez que, embora esses sejam procedimentos específicos da matéria e estejam presentes
em todas ou em grande parte das aulas, outros
procedimentos são ou poderão ser ensinados.
Existem vários tipos de procedimentos e
eles podem envolver um diversificado número
de ações, sejam algorítmicos ou heurísticos e,
ainda, motores ou cognitivos. Vemos então, que
há um conjunto de conhecimentos procedimentais que não envolvem a execução de movimentos por parte dos alunos, mas sim outras formas
de saber fazer que podem levar a uma outra
relação com o movimento.
Alguns desses conhecimentos, podem
envolver a identificação, a comparação e a criação de respostas ou sugestões para os problemas percebidos, portanto, são formas de procedimento aprendidas, por exemplo, por milhões
de brasileiros que apreciam o futebol e que se
julgam um pouco “técnicos” da modalidade. Esses e outros procedimentos, aplicados a diversas formas de manifestações culturais em que
o movimento esteja presente, podem e devem
ser ensinados nas aulas de Educação Física.

DIMENSÃO ATITUDINAL
- Valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto.
- Respeitar os adversários, os colegas e
resolver os problemas com atitudes de diálogo
e não violência.
- Predispor a participar de atividades em
grupos, cooperando e interagindo.
- Reconhecer e valorizar atitudes não preconceituosas quanto aos níveis de habilidade,
sexo, religião e outras.
Por meio dos conhecimentos de natureza atitudinal identificamos as normas, valores
e atitudes que o professor quer ensinar a seus
alunos durante as aulas. Muitas vezes, esse

conhecimento tem sido relegado a segundo
plano nos planejamentos elaborados pelos
professores, contudo, está sempre presente no
relacionamento interpessoal que acontece no
ambiente de aprendizagem, mesmo que de forma implícita.
A maneira como esses conhecimentos
aparecem na Educação Física ainda não foi suficientemente estudada, contudo, essa dimensão está diretamente relacionada ao preparo do
aluno “para” a utilização de seu potencial motor,
e isso implica valorizar essa prática e adotar
atitudes adequadas, cumprindo normas básicas
de segurança.
Tendo isso em mente, podemos identificar uma dimensão atitudinal da biomecânica,
ensinando o aluno a valorizar a utilização dos
conhecimentos aprendidos nas aulas para uma
melhor compreensão de seu potencial motor,
buscando uma prática consciente. Aqui pode se
dar ênfase na segurança do aluno, que poderá
adotar uma atitude correta evitando sobrecargas e, consequentemente, lesões.

APRENDIZAGENS ESPERADAS PELA
BNCC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
A Base Nacional Comum Curricular –
BNCC (BRASIL, 2017, 2018) é um documento normativo previsto na Constituição de 1988
(BRASIL, 1988), na LDB nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) e no PNE (BRASIL, 2014), tendo sido
elaborado por especialistas de várias áreas.
É um documento plural, atual, que propõe
um conjunto de conhecimentos, que devem ser
desenvolvidos na Educação Básica (educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio).
A BNCC (BRASIL, 2017, 2018) apresenta um
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, apontadas como essenciais, para que os
alunos se desenvolvam na Educação Básica,
assim, lhes será assegurado o direito de aprendizagens e desenvolvimento.
Após a instituição da BNCC (BRASIL,
2017, 2018) as redes de ensino e instituições
escolares públicas e privadas, passaram a ter
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borar/e adequar suas propostas pedagógicas
e currículos (BRASIL, 2017, 2018).
A ideia para se elaborar este documento era ter algo coerente com a realidade das
escolas brasileiras e que para atingir esse objetivo seria necessário promover debates que
envolvessem os profissionais da educação e
toda sociedade civil. A BNCC (BRASIL, 2017,
2018), publicada recentemente, sofreu e sofre
muitas críticas e instiga análises teóricas dos
profissionais da Educação.
O ensino fundamental foi organizado por
áreas de conhecimento, sendo: Linguagens;
Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas e Ensino Religioso. A Educação Física
está inserida na área de Linguagens, a qual é
composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, e nos anos finais do ensino fundamental
está incluída a Língua Inglesa (BRASIL, 2017).
Os autores da BNCC reafirmam as práticas corporais como tema da educação física
escolar, concebendo-as como “[...] um conjunto
de práticas sociais centradas no movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas, religiosas, nas quais os sujeitos
se envolvem, em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental” (BRASIL, 2016,
p. 100).
Essas práticas que se fundamentam no
movimento corporal, possuem organização específica e são produtos culturais vinculados ao
lazer, ao cuidado com o corpo e com a saúde;
tais práticas estão centradas na vivência/ experiência como meio para evidenciar os múltiplos sentidos da cultura corporal de movimento,
ultrapassando a simples reprodução, a fim de
alcançar a leitura e a produção.
A educação física está inserida na área
de linguagem, pois visa a entender o enraizamento sociocultural das linguagens e ampliar
as possibilidades de uso das práticas de linguagens, conhecer a organização interna dessas manifestações e como elas estruturam as
relações humanas.

A educação física apresenta possibilidades de enriquecimento cultural dos alunos, engloba saberes corporais, experiências estéticas,
afetivas e lúdicas, mas sempre esteve pautada
no racionalismo científico; para a superação
desse racionalismo científico o ensino deve voltar-se à dimensão lúdica (BRASIL, 2015).

INFRAESTRUTURA
Segundo o Dicionário Priberam, infraestrutura corresponde à parte inferior, geralmente
invisível, de qualquer construção ou estrutura;
aquilo que garante a existência de determinado
grupo, instituição, organização; conjunto de instalações, equipamentos e serviços, geralmente
públicos (redes de esgotos, de água, de eletricidade, de gás, de telefone, etc.), que garantem
o funcionamento de uma cidade.
A infraestrutura escolar diz respeito aos
materiais físicos e didáticos disponíveis nas escolas, incluindo os prédios, as salas, os equipamentos, os livros didáticos, dentre outros. Esses
fatores são componentes fundamentais no âmbito escolar, pois o funcionamento da escola
e o bom desempenho dos alunos dependem
também dos recursos disponíveis. Segundo Libâneo (2008), espera-se que as construções,
os mobiliários e o material didático sejam adequados e suficientes para assegurar o desenvolvimento do trabalho pedagógico e favorecer
a aprendizagem.
Entende-se então, que infraestrutura escolar é tudo aquilo que diz respeito à construções,
espaços e materiais que possibilitam que uma
aula aconteça de forma plena e satisfatória, e
que consiga atender plenamente aos objetivos
propostos pelo professor. Sem a infraestrutura
correta, a qualidade das aulas é afetada, prejudicando o aprendizado, ou mesmo impossibilitando que a aula planejada seja executada.
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INFRAESTRUTURA IDEAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
Para se pensar na relação entre infraestrutura e a Educação Física escolar, é importante
consultar Barros (2001), que escreve sobre o
que deve contemplar uma infraestrutura ideal
para uma escola, como por exemplo, luminosidade e arejamento suficientes e adequados;
salas de aula isoladas de barulho, mobílias apropriadas, acesso à serviços como água, esgoto e
eletricidade. Corroboram com esse pensamento,
Beltrame e Moura (2011), que escrevem:
O espaço escolar é fundamental para a
formação do ser humano devendo ser elemento de atenção na relação dinâmica
entre usuário e o ambiente, precisa estar
em constante movimento de reestruturação, portanto, as questões pertinentes à
interação entre espaço físico, atividades
pedagógicas, comportamento humano
devem ser consideradas prioritárias no
processo de elaboração do projeto (BELTRAME; MOURA, 2011 p.4).

É importante ressaltar que deve-se estar
atento e valorizar os espaços da escola, uma
vez que, não são imparciais tanto a arquitetura
quanto o emprego do espaço físico.
O escritor Dayrell (1996) diz em seu livro
que tudo é categoricamente determinado, desde o modo como é construído, passando também pelo lugar onde o espaço fica localizado,
de maneira que preceitos sejam seguidos, manifestando uma expectativa de comportamento
referente às pessoas e suas interações.
Assim sendo, a arquitetura da escola tem
interferência em como se circula e em como estão definidas as funções de cada um dos locais.
A escola é um espaço primordialmente educativo e segundo escreve Oliveira e Silva (2009):
Entendemos o espaço da escola não apenas como um lugar que abriga alunos,
livros e professores, mas um ambiente em
que se realizam atividades de aprendizagens. Ele próprio é educativo e contém
“conteúdos”. A escola, portanto, é mais

do que uma estrutura física/material, é
produção de aprendizagem que envolve
relações sociais de formação de pessoas.
Há uma docência do espaço (OLIVEIRA;
SILVA, 2009 p. 4).

Conclui-se então que o ato de aprender
não fica e não pode ficar restrito à sala de aula,
já que é perceptível que ainda existem limitações na forma como o espaço escolar é usado,
pensando-o como elemento pedagógico. Ainda
à luz do que escreve Dayrell (1996), o ambiente
escolar diz respeito a todo o cenário onde se
desenrolam todo um conjunto de relações pedagógicas, que podem limitar ou ampliar suas
possibilidades, mesmo que professores e educadores lhe imputem outros significados. O espaço escolar, infelizmente, ainda não tem todo
seu potencial educativo explorado.
Quando pensamos em infraestrutura para
aulas de Educação Física, o primeiro pensamento
que pode vir à cabeça das pessoas é a quadra.
Contudo, a Educação Física se faz muito além de
uma quadra. Elas são muito importantes, principalmente se forem adequadas à prática de vários
esportes, mas precisam vir complementadas de
vestiários e chuveiros, por exemplo.
Salas de ginástica, ginásios, estúdios são
excelentes espaços para aulas. Também é importante salientar, que o ideal é que haja quadras internas e externas. Outro espaço importante é uma sala para guardar os equipamentos,
como colchonetes, bolas, cordas, etc.; que tenha espaço suficiente para organizar e manter
os materiais acondicionados corretamente. O
que vemos muitas vezes, são os materiais empilhados em um quartinho, e o professor acaba
por perder muito tempo procurando e separando o material que será usado nas aulas.
Barros (2001) escreve que vários trabalhos explicam que o desenvolvimento de padrões mínimos de infraestrutura escolar podem
impactar significativamente no aprendizado dos
educandos. Países como o Brasil, que possui
diversas redes com precárias instalações, podem ser substanciais os efeitos que investimentos podem gerar.
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Pensando nas atividades rítmicas e de recreação que são oportunidades muito eficientes
de promoção de socialização entre os alunos,
já que são atividades geralmente oferecidas em
grupo e que obedecem ao princípio básico de
cooperação entre os participantes, o que estimula a criança a apreciar o comportamento social,
respeito ao próximo, autocontrole e domínio de
si, não ter espaços adequados e materiais em
quantidade suficiente nas escolas, podem fazer
com que este objetivo não seja alcançado, principalmente em se tratando das crianças menores
que tanto precisam deste tipo de atividade.

Canestraro (2008) publicou um trabalho
a respeito de como os problemas de infraestrutura impactam nas aulas de Educação Física.
Ele concluiu que:

Crianças com idade entre dois e sete
anos, segundo escreve Le Boulch (apud Barros
e Barros, 1972) devem receber muitos estímulos que despertem sua criatividade. Por conta
disso, as aulas de Educação Física devem ser
baseadas nos vários aspectos naturais de se
viver ao ar livre e nos movimentos livres, ou
seja, atividades criativas e espontâneas e, para
se alcançar tal objetivo, propor atividades onde
o aluno consiga se movimentar de maneira livre
pelo espaço ouvindo música podem ficar comprometidas se forem ministradas em um pátio
com grande trânsito de pessoas, por exemplo.

As várias deficiências de infraestrutura que as escolas apresentam, acarretam em
grandes obstáculos para o desenvolvimento
de uma prática pedagógica de qualidade aos
professores de Educação Física. Krug (2004)
escreve que, a falta de materiais e espaço físico
disponível para que as atividades sejam realizadas, interferem de maneira negativa na prática
pedagógica dos educadores.
Pensando nas três dimensões abordadas pela Educação Física, a falta de espaços
próprios para a realização das aulas, tem um
impacto negativo significativo na dimensão procedimental. Pensando-se que a base principal
desta dimensão é a vivência, o fato de os espaços serem, muitas vezes, improvisados, causam
prejuízos ao aprendizado.
Um exemplo claro deste prejuízo são as
demarcações que existem em uma quadra.
Quando a quadra é feita, as demarcações dos
espaços para basquete, vôlei e futsal, são feitas
no chão, além de possuírem traves, cestas e redes. Em espaços não destinados para este fim,
geralmente as demarcações não existem, quando existem são improvisadas, não correspondendo à dimensão necessária e não há como
colocar rede ou a cesta. Embora seja possível
promover a interação, o exercício, as regras, o
entendimento do espaço fica muito prejudicado.
Em se tratando de danças ou aulas de expressão corporal, a falta de um estúdio também
é muito significativa. A falta da barra prejudica
nos exercícios, a falta do piso próprio também
compromete os passos a serem executados.

O desenvolvimento funcional e orgânico da criança também é um dos objetivos da
Educação Física, onde, através de atividades
físicas, estimula a execução e coordenação de
movimentos. Para alcançar tal objetivo, Barros
e Barros (1972) esclarece que:
[...] as atividades de correr, saltar, arremessar
(atletismo ligeiro), trepar, pendurar-se, equilibrar-se, levantar e transportar, puxar, empurrar, saltitar, girar, saltar corda permitem
a descarga da agressividade, estimulam a
auto-expressão, concorrem para a manutenção da saúde, favorecem o crescimento, previnem e corrigem os defeitos de atitude (boa
postura) - (BARROS, 1972, p.16).

No trecho acima, fica explícito como é
importante proporcionar aos educandos atividades que permitam uma máxima exploração do
ambiente e constante movimentação. Espaços
improvisados não são o adequado para atingir
este objetivo.

Sendo assim, é enfatizada a necessidade
de melhor equipar as escolas com material referente às aulas, bem como destinar especial atenção à manutenção das
quadras esportivas e equipamentos. Tais
recursos são na verdade elementos didáticos utilizados no ambiente de aprendizagem, com o intuito de estimular o aluno
à participação ativa em sala de aula (CANESTRARO, 2008, p.5).
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É importante salientar, que em algumas
escolas, este espaço onde as aulas são ministradas, tratam-se de pátios, onde, durante o
transcorrer da aula, outras pessoas transitam.
Em um jogo, por exemplo, muitas vezes, há a
paralisação do mesmo para que pessoas ou
mesmo uma outra turma possa passar.
Para Bracht (2003, p.39), “a existência de
materiais, equipamentos e instalações adequadas é importante e necessária para as aulas de
Educação Física, sua ausência ou insuficiência
podem comprometer o alcance do trabalho pedagógico”.
Neste trecho Bracht (2003) fala dos materiais e equipamentos também e é muito comum não ter bolas suficientes, não ter cordas
suficientes, poucos aparelhos de som para aulas
de dança e expressão corporal. Isso tudo influência no planejamento e execução preparados
pelo professor trazendo prejuízo ao aluno, por
não poder aproveitar a aula em sua integralidade.
Damasio e Silva (2008) também trazem
que os problemas de infraestrutura interferem na
prática pedagógica do professor de Educação
Física e acrescentam que este fica sobrecarregado, uma vez que precisa sempre recorrer à
criatividade para minimizar as dificuldades encontradas em seu cotidiano escolar quando em
uma escola com infraestrutura precária, como
explicam abaixo:
Acreditamos que as condições materiais
(instalações, material didático, espaço físico) interferem de modo significativo nos
trabalhos pedagógicos. Os esforços dos
professores, por mais criativo que sejam
e diante dos mais belos ideais educativos, podem fracassar, caso não encontrem espaços e condições materiais para
concretização de seus planos de trabalho
(DAMASIO; SILVA, 2008, p.10).

Além da presença de quadras de esportes bem equipados, de pátios, de salas de ginásticas dentre outros espaços destinados à
Educação Física, também é importante a sua
manutenção, para uma maior segurança tanto
dos alunos como dos professores.

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

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de periódicos, artigos científicos, livros e sites sobre Educação Física e sobre
infraestrutura ideal para a ministração de aulas
de Educação Física, além de outros temas concernentes ao tema em questão, com o objetivo
de entender o que é oferecido pela literatura no
que diz respeito a todas as variáveis presentes
na referida área de conhecimento.
Nesta pesquisa, decidiu-se não propor
um recorte material/temporal, uma vez que foi
observado haver referências acerca do tema
descrito em vários períodos.
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Barros (1972), Beltrame e Moura
(2011), e Canestraro (2008), pois os referidos
autores possuem trabalhos de excelência acerca da infraestrutura necessária para a plenitude
do ensino de Educação Física nas escolas.
Em relação à análise, utilizou-se a análise de conteúdo, cujo Trivinõs (1987) descreve
os procedimentos a serem adotados como: 1)
Pré-análise. 2) Leitura flutuante 3) Descrição
analítica, utilizando-se os procedimentos de
codificação, classificação e categorização 4)
Interpretação referencial, a partir da reflexão sobre os dados selecionados na pré-análise (TRIVIÑOS, 1987).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A infraestrutura física para a Educação Física, interfere de maneira significativa na prática pedagógica do professor. A falta de espaços físicos qualificados destinados às aulas de
Educação Física, nas escolas públicas, acarretam uma série de dificuldades no processo
ensino-aprendizagem dos conteúdos.
Há urgência em pensar e organizar uma infraestrutura física destinada às aulas de Educação Física, adequada nas escolas, para promover as relações interpessoais, a autoestima
e a autoconfiança, objetivando valorizar o que cada ser humano é capaz de fazer dentro de
suas possibilidades e limitações pessoais.
É importante realizar ações para reverter a precariedade das condições das aulas de
educação física. Por exemplo, os professores levarem este problema da infraestrutura física
para a Educação Física escolar, não só as direções das escolas, mas também as famílias dos
alunos e as autoridades municipais, procurando transparecer a necessidade de um olhar mais
atento para esta questão diante da qualidade de educação oferecida pelas redes de ensino.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Distúrbios de aprendizagem é uma determinada característica de problemas que afetam
a capacidade da criança de receber, processar, analisar e armazenar informações, isso se dá
principalmente na fase escolar da criança. Dificulta-se a aquisição, leitura, escrita, soletração e
resolução de problemas matemáticos. É de pura responsabilidade do professor como educador,
alfabetizar e letrar seu aluno, dizemos que um indivíduo, ele só é alfabetizado e letrado quando
conhece o código, e consegue usá-lo para decodificar e codificar, então é neste período em que
o educador deve se manter atento para identificar qualquer problema de aprendizagem.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Crianças; Professor; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

indivíduo aprende a escrever por meio de funções de seu cotidiano o que o caracteriza como letrado. A qualidade e as habilidades de domínio da escrita estão
ligadas aos níveis de letramento e variam conforme o domínio do código escrito.

A escolaridade implica nos níveis de letramento, pois o aprendizado de uma pessoa
dentro da escola é completamente diferente daquela que se aprende em ambiente familiar.
Pessoas com grau de escolaridade baixo ou que nem chegaram a ingressar na escola possuem um nível baixo de letramento, porém não podem ser consideradas iletradas, pois utilizam
a escrita para encontrar-se em meio ao mundo.
De acordo com Di Nucci (2005), é preciso tornar o letramento um meio de formar cidadãos críticos. Esse é um desafio que permanece, porém para esse desafio ser realizado, é
preciso levar em conta que a escola faz parte do nosso processo de letramento.
A sociedade oferece muitas experiências de linguagem, ajudando as crianças no processo de aprendizagem do letramento. A aquisição da linguagem escrita ocorre em diversos
ambientes de nossa sociedade e surge desde os primeiros anos de vida da criança,porém
quanto antes a família e o professor descobrir e identificar uma dificuldade ou distúrbio de
aprendizagem ,irá ajudar e evitar que a criança retarde suas habilidades e a necessidade de
aprender .
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COMO IDENTIFICAR UMA
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Cada experiência nova que vivemos, ativa
uma série de processos neurológicos, afetivos e
cognitivos. Para acessarmos os nossos processos cognitivos (ou seja, aprender) precisamos
de uma condição básica; isto reflete diariamente
em nossa memória e na aprendizagem. É muito
comum encontrarmos crianças com o tempo de
atenção diminuído, algumas atitudes podem auxiliar neste sentido: trabalhar com postura adequada aos alunos, desenvolver uma rotina estipulada
previamente, respeitar os horários estabelecidos.
Atenção é o processo ordenado para captar informações do meio em que vivemos. A atenção seleciona e hierarquiza todos os estímulos
que recebemos, de forma a indicar que o barulho
externo de um ônibus passando pela rua é menos importante do que a palestra a que estamos
assistindo.
Por este motivo, a atenção é muito importante nos processos de aprendizagem. Dos casos de TDAH,80%são de meninos, vale ressaltar
que este diagnóstico não deve ser feito de forma
leviana e baseado apenas no aspecto. Atualmente é muito comum que as crianças que sejam
agitadas sejam classificadas com TDAH.
No entanto é normal que as crianças apresentem uma atividade motora excessiva ,mas em
certos casos ,quando cobramos que fiquem sentadas e quietas ,algumas crianças podem apresentar um comportamento ainda mais agitado, e
realmente só 7% dos casos se beneficiam com
remédios ,o melhor tratamento envolve mudança
de atitude e estímulos dos pais e professores.
Para existir aprendizagem existem três tipos de características básicas:
-Atenção /concentração
-Emoção /motivação
-Memória

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como coleta e seleção dos dados desta pesquisa foi realizado o seguinte procedimento:
QUESTIONÁRIO REALIZADO COM
UMA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS
DA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO PAULO:
1.
Qual a maior dificuldade de
aprendizagem enfrentada hoje em sala de
aula?
R. Em meio a tantos problemas enfrentados em sala de aula,a falta de atenção é o
mais comum e encontrado, pois muitas crianças não conseguem aderir,ou entender tudo
que lhe é ensinado:
2.
Quais recursos são utilizados
para resolver estes problemas?
R. Brincadeiras em grupo tentando socializá-la.
3.
O que os professores oferecem
para que isso seja solucionado?
R. Uma conversa aberta com os pais,
sempre buscando ajuda da família.
4.
Como os alunos agem com
aqueles que indicam dificuldades de aprendizagem?
R. Infelizmente ainda há muita exclusão,
com aqueles que parecem ou apresentam
algo diferente.
5.
Como os pais destes alunos recebem estas informações?
R. Não aceitam ,80% não conseguem
aceitar que os filhos precisam de ajuda, dizem que é fase.
6-Qual suporte a escola, como corpo
docente oferece?
R. Oferecem projetos voltados para a
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dificuldade de aprendizado, tentando inserir
o educando em reforço escolar e até mesmo
encaminhando para um psicólogo.
7-Qual suporte o governo oferece?
R.Infelizmente o professor trabalha com
meios que ele mesmo proporciona, o governo
cria programas que nunca estão disponíveis.
8-Qual sua expectativa para a educação?
R. Se cada um fizer sua parte teremos
um ensino melhor, pois nossa sociedade depende disso. São crianças crescendo e cheias
de esperança, que precisam de suporte para
serem direcionados.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
COM CRIANÇAS ESPECIAIS
A inclusão da criança com deficiência é
um problema de bastante relevância, e deve
ser tratado com a gravidade que ele representa, tendo em vista que na maioria das vezes
a escola não está preparada adequadamente
para receber tais alunos e acabam tratando
os alunos com necessidades especiais como
um peso para a escola, além de torná-los incapacitados cerceando as oportunidades e
dificultando o aprendizado, ainda mais quando percebem que são tratados de forma discriminada.
Interpretar o contexto histórico do processo de inclusão; conhecer as políticas
públicas da Educação Especial; Apontar a
importância da formação de profissionais da
educação e qualificação da escola para trabalhar com as pessoas especiais; analisar a
forma real de inclusão nas escolas. Entrevistar
pais que vivenciam a inclusão.
A criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos
que futuramente lhe ajudará a desenvolver
de maneira mais eficiente um aprendizado
formal. Por meio das brincadeiras a criança
acaba explorando o mundo a sua volta livre-

mente, pois é a partir daí que ela constrói seu
aprendizado, e é nesse espaço que a criança
acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada
vez mais segura para interagir. Toda teoria
necessita, primeiro, de uma conceituação.
Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da Inclusão
e seu processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo
lúdico, até na qual esse contexto influencia o
desenvolvimento psicomotor da criança.
Por fim, iremos identificar a contribuição
da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança na educação infantil,
sendo assim, determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador e
enriquecedor, respeitando o desenvolvimento
da criança em suas especificidades.
Outra importante contribuição é o que
Pires et al (2009, p. 561) traz sobre a temática. Para estes autores, há de se buscar as
seguintes ideias de outros pensadores: Em
Platão, vê-se um ambiente propício para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente
da arte, mas do belo, das ideias e do ideal.
Na Estética de Hegel ela aparece como fenômeno ligado à história e ao sintoma da vida
contínua, obstinada, do espírito, indicando aí
o seu desenvolvimento.
Nietzsche, acerca do Nascimento da
Tragédia, a enxerga como potência da própria vida, entrelaçada pelo delírio dionisíaco
e pela beleza apolínea, eivada de embriaguez
da alma. Aristóteles nos fala da arte da mimesis, em sentido de metáfora da vida, com
finalidades do prazer e do deleite estético.
Em busca de alguns paradoxos fundadores
da arte. Kant propõe quatro momentos do julgamento estético, quais sejam: a satisfação
desinteressada, a subjetividade universal, a
finalidade sem fim e a necessidade livre. Con30 - outubro/2021 - Educar FCE
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tudo, ainda sobre esta questão, o principal
problema na definição do que é arte é o fato
de que esta definição varia com o tempo e
de acordo com as várias culturas humanas.
A educação é um processo tipicamente
humano, que possui a especificidade de formar cidadãos por meio de conteúdos “não
materiais”, que são ideias, teorias e valores,
conteúdos que vão de usufruir decisivamente
na vida de cada um, a questão da educação
é responsável por garantir a qualidade educacional, e os gestores são os responsáveis
por isso, com comprometimento do domínio
dos conteúdos curriculares, que habilitem no
mundo da educação e da sabedoria de viver
em sociedade respeitando as diferenças, num
mundo mais justo para todos. Assim se formou a educação especial.
A Pluralidade faz surgir um país feito a
muitas mãos, na qual todos juntos, vindo de
tradições diversas, com distintas formas de
arrumar o mundo, com inúmeras concepções
do belo, conseguem criar uma comunidade
plena da consciência da importância da participação de cada um na construção do bem
comum.
Todos podem ser diferentes, mas são
absolutamente necessários. Só com esta
união na diversidade se constrói um mundo
novo. Neste curso apresentamos reflexões
sobre a educação inclusiva, especialmente
aspectos relacionados à escola para todos,
questões conceituais, a inclusão, a escola inclusiva e a sociedade inclusiva, priorizando,
no entanto: Pluralidade cultural, diversidade,
diferença: questões étnico-raciais e questões
de gênero e a educação inclusiva, refletidas
no movimento da escola para todos.
Para entendermos as dificuldades de
aprendizagem, primeiramente é necessário
que conheçamos o processo de aprendizagem e quais são seus princípios básicos. A
aprendizagem modifica o comportamento de
forma duradoura e acontece por meio da ex-

perimentação, observação e regras.
As dificuldades de aprendizagem podem ter origem em fatores orgânicos ou
emocionais. Aqueles que estão envolvidos
no processo educativo precisam observar se
essas dificuldades são momentâneas ou não,
a fim de tentar descobrir se estão associadas a fatores desmotivadores do aprendizado,
tais como: sono, cansaço, tristeza, desordem,
preguiça, etc., para melhor identificar o problema. As dificuldades mais conhecidas são:
dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia, disortografia e o TDAH.
A criança com dificuldade de aprendizagem pode se sentir rejeitada pelos colegas de
sala, e se a sua dificuldade não for tratada, as
consequências podem tomar uma proporção
maior, causando danos irreversíveis à vida dessa criança. O aluno com dislexia faz trocas ou
omissões de letras, inverte sílabas, apresenta
leitura lenta, pular linhas ao ler um texto.
Ensinar crianças com dificuldade de
aprendizado requer por parte do professor
uma investigação de como cada criança
aprende. O professor deve estar a par das
habilidades e fraquezas de cada criança,
não apenas no que diz respeito às habilidades acadêmicas como a leitura e a
escrita, mas também em termos de habilidades de ‘aprendizado’ como percepção, audição, visão e memória. Uma vez
entendido como cada criança aprende,
todos os tipos de atividades podem ser
‘trabalhados’ de forma a ajudar a criança
que possui dificuldades de aprendizado
(MAJOR; WALSH, 1990, p. 1).

A disgrafia vem associada à dislexia, letras ilegíveis, mal traçadas, muito próximas. A
desorganização ao produzir um texto está associada a ela. Um dos problemas mais sérios
é a discalculia, o portador dessa dificuldade
não identifica os sinais das operações matemáticas, não sabe utilizá-los, não compreende enunciados de problemas, não consegue
quantificar, comparar, entender sequências
lógicas.
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A dislalia é a dificuldade na emissão da
fala e a disortografia é a dificuldade na linguagem escrita. Também pode aparecer, como
consequência da dislexia, o Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH),
que é um problema de ordem neurológica e
traz consigo sinais evidentes de inquietude,
desatenção, falta de concentração e impulsividade.
Professores podem ser os mais importantes no processo de identificação e descoberta desses problemas, porém não possuem
formação específica para fazer tais diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, psicólogos e psicopedagogos.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM
MATEMÁTICA
Quando falamos sobre dificuldades de
aprendizagem em Matemática, falamos de
discalculia. Segundo os especialistas a discalculia é uma má formação neurológica que
provoca transtornos na aprendizagem de tudo
o que diz respeito a números.
Para Johnson e Myklebust (2006), o
aluno com discalculia é incapaz de visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior, conservar quantidades, fazendo
comparações entre maior ou menor massa,
sequenciar e classificar números, compreender os sinais das operações básicas, montar
operações, entender os princípios de medida,
lembrar as sequências dos passos para realizar as operações matemáticas, estabelecer
correspondências ou contar através dos cardinais e ordinais.
Algumas das dificuldades apresentadas
por pessoas com discalculia são também observadas na dislexia, distúrbio que apresenta
dificuldade em ler, escrever e soletrar, pois a
pessoa com necessidade educativa especial
possui dificuldade em interpretar o enunciado
dos exercícios e dos conceitos matemáticos.

A discalculia pode ser notada ainda na
infância, quando a criança tende a ter dificuldades em compreender os termos já utilizados, como igual, diferente, porém, somente
mais tarde, durante o Ensino Fundamental,
quando a criança começa a aprender os símbolos e conceitos mais específicos, é que o
problema se acentua e pode ser diagnosticado. O professor deveria permitir que o estudante utilizasse tabuada, calculadora, cadernos quadriculados. Também deveria elaborar
seus exercícios e provas com enunciados
mais claros e diretos.

COMO SURGIU A INFÂNCIA
Para Ariés (1981), historicamente, a infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se bastante
ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de higiene e saúde eram muito
precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto.
Nesta época não se dava importância
às crianças e com isso o índice de mortalidade só aumentava, pois não existia nenhuma
preocupação com a higiene das crianças. Segundo Ariés (1981), as modificações ocorreram a partir de mudanças econômicas e
políticas da estrutura social. Com o passar
do tempo, como demonstra a história, encontramos diferentes concepções de infância. A
criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação eram realizados somente pela família, em especial pela
mãe. Havia algumas instituições alternativas
que serviam para cuidado das crianças em
situações prejudicadas ou quando rejeitadas.
A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização da criança, não era, portanto, de
nenhuma forma assegurada nem direcionada
pela família. Esta criança se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que
durante muitos séculos a educação e a aprendizagem foi garantida graças à convivência
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da criança ou do jovem com outros adultos.
Neste sentido a criança era inserida em meio
aos adultos para aprender as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las.

de uma teoria filosófica sobre a individualidade infantil, que tornou viável o aparecimento
de uma psicologia da criança e de seu desenvolvimento.

Neste sentido, na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, em média pelos aos cinco ou sete
anos, mostrava-se que já estava preparada
para entrar na vida adulta em todos seus aspectos. A criança era considerada um adulto
em miniatura, pois eram designadas tarefas
iguais às das pessoas mais velhas e todos
os tipos de assuntos eram conversados na
sua frente.

Assim, para Ariés (1981), o reconhecimento da infância inicia-se no século XIII e
aumenta no século XIV e XV, tornando-se relevante nos fins do século XVI e durante o XVII
ao tratar da concepção de infância. Durante
o século XVII a palavra infância assumiu sua
significação na modernidade, referindo-se à
criança pequena mais frequentemente. Neste
sentido, conforme este pensamento, a criança
é entendida como um ser que tem um importantíssimo papel para a sociedade, podendo
ser educada.

Durante muito tempo, segundo o Ariés,
a infância foi colocada à margem pela sociedade e do seio familiar, exposta à vontade e
às ordens dos adultos, ficando até mesmo
numa situação de invisibilidade social. A observação em prol da infância deu-se de maneira lenta, em um processo de construção
social.
Segundo o autor, até mesmo perante a
arte a infância foi ignorada. Por volta do século XII, a arte medieval não conhecia a infância
como uma fase da criança, e nem ao menos
demonstrava interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se
deva tão somente à incapacidade ou à falta
de habilidade das crianças. O mais provável
é que não houve um lugar reservado no pensamento das pessoas neste período, para a
criança.
A partir deste momento surgiram determinados sentimentos com relação à infância
e os devidos cuidados com a dignidade e
moral da criança também, este fato foi relacionado com a chegada da burguesia começando com as famílias dos nobres da sociedade,
para os mais pobres.
A concepção da infância como um período particular e importante somente se firmou
no século XVII, acompanhada da preparação

Reconhecida as especificidades da infância, busca-se então desvendá-la e compreendê-la para poder educá-la. O reconhecimento da infância surgiu a partir do século
XVII, quando então a criança foi percebida
como alguém que precisava de tratamento
especial, desta forma as crianças deixaram
de ser misturadas aos adultos.
Nesse contexto aparecem no Brasil as
primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada, instalando-se as Rodas dos
Expostos nas Santas Casas de Misericórdia.
A concepção de infância, então, configura-se
como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla,
pois a ideia de infância não está unicamente
ligada a faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear,
mas sim a uma ocorrência e a uma história.
Neste sentido, considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal
de toda mudança legal conquistada ao longo
do tempo, porém antes dessa mudança podemos perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas
no decorrer da história para que se chegasse
a concepção atual.
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Segundo Zilma de Oliveira (1994), antigamente não existia um olhar afetivo para
criança e não havia preocupação com seu
desenvolvimento, ela era vista como um adulto em miniatura e o que a diferenciava era
apenas a força e o tamanho. Não existiam
valores que fossem assegurados pela família,
mas sim pelos adultos do seu convívio.
De acordo com Oliveira (1994),houve
um questionamento impulsionado pelo Movimento da Escola Nova de como essa criança
deveria se desenvolver, foi então no século
XX que surgiram grandes teóricos como Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori
e Rousseau, Piaget e Vygotsky com ideias
inovadoras que contribuíram para que essa
criança tivesse um bom desenvolvimento nos
anos iniciais, sabendo que é no início da vida
que construímos grandes homens, e dessa
maneira ele poderá ser inserido na sociedade
sabendo dos seus direitos e deveres. Com a
contribuição de Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Rousseau, Piaget e Vygotsky ideias foram adiante, e até hoje essas
ideias estão inseridas na Educação Infantil
com propósito de ajudar no desenvolvimento
da criança:
O nascimento do pensamento pedagógico moderno no século XVI e XVII impregnando do pragmatismo tecnicista e
do desenvolvimento científico ocorrido
com expansão mercantilista, criou novas
perspectivas educacionais, que determinam repercutindo na educação de crianças pequenas. Neste período e junto com
o ideário criado no seio do movimento
religioso da época, foram organizadas
escolas para pequenos (petty schools,
ou écoles petites) na Inglaterra, França
e outros países europeus, na qual leitura
e a escrita eram ensinadas a criança a
partir de 5 anos, embora dentro de um
objetivo maior de ensino religioso (OLIVEIRA,1994, p.12).

A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam
a importância da educação para todos os seres humanos.
Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou as
potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste
nível educativo.
Como afirma Aranha (2006), a infância
nem sempre foi concebida como nos dias
atuais, pois esteve sujeita às mudanças socioeconômicas, políticas culturais que as sociedades passaram. A composição da família,
os registros familiares e eclesiásticos, entre
outros aspectos, também não foram os mesmos, as mudanças demonstram que ocorreram transformações, não se podendo tomar
cada período como algo acabado.
No período seguinte, época moderna, a
educação passa por transformações, novos
métodos educacionais são propostos. E segundo Aranha (2006), João Amos Comenius
(1592-1670) se tornou o grande educador da
época, pois defendeu novas práticas educativas além de uma educação total para todos,
“ensinar tudo a todos”, para que todos possam atingir o ideal da pansofia.
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Aranha (2006) afirma que o objetivo
central da educação de Comenius era formar
o bom cristão, um homem moral, devendo
ser sábio nos pensamentos, dotado de verdadeira fé em Deus e capaz de praticar ações
virtuosas, estendendo-se a todos: os pobres,
os portadores de deficiências, os ricos e às
mulheres.
Para Aranha (2006), é a partir do século XVI, que surgiram as descobertas científicas, as quais provocaram o prolongamento
da vida, ao menos da classe dominante. No
mesmo século, surgem duas atitudes contraditórias no que se refere à concepção de
criança: uma a considera ingênua, inocente e
é traduzida pela “paparicação” dos adultos;
enquanto a outra a considerava imperfeita e
incompleta e é traduzida pela necessidade do
adulto moralizar a criança.
De acordo com Aranha (1998), no século XVII a educação ainda não tinha conseguido se firmar de maneira universal e pública.
Mas algumas mudanças puderam ser observadas em alguns Estados da Confederação
Germânica, na qual se instituiu a educação
obrigatória dos 6 aos 12 anos.
Pestalozzi 1746-1827, (Nova Escola
2008), traz seu pensamento como proposta
na crença da bondade do ser humano, e na
caridade praticada em torno das classes menos favoráveis, ele entusiasma empresários
a construir creches para os filhos dos operários, pregou que a principais funções para o
desenvolvimento das crianças são suas habilidades naturais e inatas, dizia que a criança
tem que ser educada em um ambiente o mais
natural possível colocando para fora o que
tem dentro de si, sendo assim favorável para
construção do desenvolvimento do caráter
infantil.

Segundo Froebel o conhecimento chega por meio de manuseios de objetos, e participação em diversas atividades de livre expressão. Maria Montessori 1870-1952, (Nova
Escola 2008), é um dos grandes nomes, que
aparece como construtores de ideias na educação infantil, Montessori defendia que uma
das funções da educação era de certa forma
favorecer o progresso infantil de acordo com
as necessidades de cada criança. Sua marca
foi trazer materiais de uso pedagógico que
beneficiava o desenvolvimento da criança, foi
ela a própria responsável pela diminuição do
tamanho da mobília usados pelas crianças
na pré-escola, desenvolveu jogos e materiais
essências para uso educativo, com materiais
apropriados para estimular e desenvolver, colocando a criança diante de situações que poderiam colaborar para evolução de diversas
funções psicológicas. Essa etapa da história
em que a concepção de infância se construiu
transformou a visão que se tinha das crianças.
Os pequenos passaram a ter lugar de destaque na sociedade, que passou a valorizar a
infância. Essa valorização contribuiu para o
desenvolvimento do olhar pedagógico dentro da educação, preocupada com as novas
adaptações de métodos educacionais que
satisfizesse as novas demandas desencadeadas por estas transformações.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI 1998), traz a
concepção de infância como construída historicamente e a ideia de que atualmente não
há apenas uma maneira de se considerar a
criança, pois há múltiplas diversidades de realidades sociais, culturais, étnicas e etc. que
podem interferir nessa noção de infância. Sabemos que existem crianças que trabalham,
que são exploradas, que sofrem maus tratos
e abusos, que não possuem seus direitos garantidos.
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As pesquisas feitas por (RCNEI-1998),
relativas à infância apontam que ao propormos algo às crianças devemos aproximar
nosso ponto de vista ao delas. Não existe
um método ideal de relações entre adultos
e crianças, porém devemos levar em consideração as diferentes condições de vida de
um grupo escolar e perceber a criança como
sujeito de direitos e capaz de criar seu próprio
espaço.
A concepção de infância (RCNEI-1998),
que temos nos dias atuais, é uma visão construída historicamente, em que é possível perceber o contraste existente entre a atualidade
e algumas décadas atrás. A criança passou
a ocupar um local de destaque na sociedade
muito diferente da época em que sua presença era praticamente imperceptível. Nesta época na sociedade medieval, as crianças eram
inibidas de participar socialmente da vida comunitária e eram tratadas como um pequeno
adulto, passando despercebidas suas características e peculiaridades.

QUAL O SIGNIFICADO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

Existem inúmeras formas pedagógicas para se dirigir às ações dos educandos.
Crianças de 4 e 5 anos, por exemplo, que se
encontram na educação infantil, têm visões
acentuadas para receber informações e associar a sua fantasia elas aprendem com o
imaginário.
Por meio de análise documental e da
realização de questionário e entrevistas com
as professoras atuantes no campo de pesquisa, o estudo revelou que as principais dificuldades de aprendizagem percebidas por elas
são: dificuldades na leitura, escrita, cálculos
matemáticos, entre outras. E que as causas
dessas dificuldades podem estar relacionadas à família, à criança, e à escola. Os resultados mostraram que as professoras percebem as dificuldades de aprendizagem de três
maneiras distintas: dificuldade em assimilar o
conhecimento, na leitura e escrita e dificuldade de raciocínio. Verificou-se com os estudos
realizados nesta pesquisa que é importante a
utilização de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam às necessidades dos alunos com a ajuda do Atendimento Educacional
Especializado (AEE).

O objetivo do ensino de didática, é equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos que funcionem como recursos a
serem mobilizados em situações concretas
da atuação pedagógica. O ensino de didática
na formação de professores tem por objetivo
conscientizar os alunos quanto às concepções e conceitos referentes às disciplinas a
serem ministradas e ao modo de ensiná-las.
O professor deve, portanto, buscar meios de
ensino que chamem a atenção ao lúdico e ao
que interessa para seu aluno.
O mundo da educação inclusiva é cheio
de desafios e objetivos, os professores trabalham “brincando “despertando os interesses
daqueles que a buscam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área da educação nem sempre é cercada somente por sucessos e aprovações,
muitas vezes, no decorrer do ensino, nos deparamos com problemas que deixam os alunos
paralisados diante do processo de aprendizagem, assim são rotulados pela própria família,
professores e colegas.
Dificuldades de aprendizagem se trata de um obstáculo, uma barreira, um sintoma, que
pode ser de origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo emocional. é essencial que
o diagnóstico seja feito o quanto antes, uma vez que há consequências em longo prazo.
Cada criança é um ser único, cada um tem seu próprio jeito de pensar, aprender e
compreender tudo o que está em sua volta.
Sabemos que, em tempos atuais, as instituições de ensino estão tendo suas atenções
voltadas para as dificuldades de aprendizagem que são demonstradas por seus estudantes,
eles apresentam estas dificuldades por meio de suas atitudes em sala de aula. Muitas destas,
por sua vez, tornam-se uma incógnita para nós professores. Porém ressalta-se que cada estudante possui sua personalidade própria. Isso é reconhecido por meio de seus atos, e cabe
a cada um de nós educadores observá-las e orientar para uma possível melhora e avanço
em seu aprendizado.
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A IMPORTÂNCIA DO HÁBITO DE LER PARA A FORMAÇÃO DO
INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE
RESUMO: O texto apresenta uma reflexão sobre o hábito de ler e sua importância para a formação
do indivíduo e da sociedade. Sendo um eixo importante no desenvolvimento cognitivo dos
discentes. Apresenta o objetivo principal dos órgãos educativos do Estado de São Paulo nesta
questão. Além de uma abordagem por meio de um quadro, demonstrando uma análise de
aplicabilidade das competências leitoras nas situações de aprendizagens propostas pelo material
da Proposta Curricular do Estado de São Paulo entre várias disciplinas. A análise realizou-se
junto aos professores de uma escola estadual da Grande São Paulo, que possibilitou uma visão
das dificuldades apresentadas pelo aluno e da compreensão do profissional referente ao tema
competência leitora.

Palavras-chave: Importância; Leitura; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O

intuito de discutir sobre o hábito de ler veio das diversas situações apresentadas envolvendo a atualidade, como a nova Proposta Curricular do Estado de
São Paulo, que se tornou obrigatória com a Resolução SE 76, de 7/11/2008,
trazendo como principal objetivo a importância da leitura e escrita; o desenvolvimento do
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, que também envolve a competência
como foco formador, além de todas as avaliações externas aplicadas pelo governo para avaliar
as instituições, que também se baseiam na formação, ou seja, na avaliação de bons leitores.
É importante destacar que quando se diz bom leitor não é aquele que sabe ler, mas num
conceito mais amplo é aquele que compreende o que está escrito, interpreta, infere.
Portanto se faz pensar neste contexto que se instala nas escolas, que alunos são alfabetizados, mas infelizmente não são leitores, pois muitos não compreendem um enunciado.
Exemplo de problemas matemáticos que acaba imperando dúvidas, pois essa competência,
naquele momento, torna-se inviável, mas com mediação dos educadores nessa ação, pelo
educando, torna-se possível.
Tem como objetivo contribuir para uma melhor utilização da leitura em sala de aula;
reconhecer a necessidade do estímulo precoce do hábito de leitura e a sua importância na
vida do indivíduo; possibilitar a interação da criança com os mais diversos textos em situações
significativas e diferenciadas de leitura.
Contudo a discussão se torna importante no sentido que educadores precisam se
apropriar e oferecer em suas aulas situações que geram problemas como já discutia Paulo
Freire, para que nossos alunos venham a adquirir tais competências, tornando-os competentes
leitores e bons escritores.
Precisamos agir de forma que nossos alunos olhem o mundo de forma crítica, porém
conscientes dos direitos e deveres que os torna cidadãos, mas a mediação vem da escola,
deixando-os cientes, e porventura não alienados, percebendo que fazem parte do todo.
O texto inicialmente abordará conceitos defendidos por vários autores sobre o significado
de competência. Com relação à reflexão sobre o tema, perfazendo a Nova Proposta Curricular
do Estado de São Paulo diante de situações de aprendizagem. Após as avaliações externas
utilizadas pelo Governo do Estado e por último uma experiência discutida com professores
de uma escola pública de Mauá.
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A PRIORIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEITORA NO DESENVOLVIMENTO
INTELECTUAL E SOCIAL
Compreender o que é competência é
essencial para esse contexto, pois é nessa
compreensão que se caracteriza a priorização
da competência leitora e escrita caracterizada
pela Proposta Curricular.
Adquirir competência está na capacidade de apoio ao conhecimento, segundo o que
Terezinha Azeredo Rios, 2003, manifesta:
[...] competência são capacidades que
se apoiam em conhecimentos. A capacidade de envolver os alunos em suas
aprendizagens, por exemplo, vai requerer
o conhecimento do conteúdo que se vai
levar ao aluno etc. Compreender-se que
é fundamental considerar a situação em
que se desenvolve o trabalho, na medida
em que ela mobiliza determinados saberes e demanda a organização de novas
capacidades, em virtude do processo que
se desenvolve social, técnica e politicamente (RIOS, 2003: p.78).

Segundo Bamberger saber ler se compara a um passaporte que ajudará o leitor a
viajar e conhecer outro mundo, o mundo dos
leitores,
Quando uma pessoa sabe ler bem, não
existem fronteiras para ela. Ela pode viajar
não apenas para outros países, mas também no passado, no futuro, no mundo da
tecnologia, na natureza, no espaço cósmico. Descobre também o caminho para
a porção mais íntima da alma humana,
passando a conhecer melhor a si mesma
e aos outros (BAMBERGER, 1988, p.29).

Silva (1987, p. 96), esclarece sobre o
assunto:
A leitura não pode ser confundida com
decodificação de sinais, com reprodução
mecânica de informações ou com respostas convergentes a estímulos escritos pré-elaborados. Esta confusão nada mais faz
do que decretar a morte do leitor, transformando-o num consumidor passivo de
mensagens não significativas e irrelevantes (SILVA, 1987, p. 96).

Outra definição é apresentada por Silva
(1999): Competências são capacidades de
natureza cognitiva, socioafetiva e psicomotora
que se expressam, de forma articulada, em
ações profissionais, influindo, de forma significativa, na obtenção de resultados distintivos
de qualidade (SILVA, 1999, p.60).
Segundo Allessandrini, (2002), coloca
como:
A competência manifesta-se em um conjunto, por meio da articulação de diversas habilidades. Durante o processo de
equilíbrio, a competência representa o
resultado do diálogo entre habilidades e
aptidões que possuímos, as quais acionamos para buscar um novo patamar de
equilíbrio quando entramos em desequilíbrio, pois há uma transformação a ser
processada. Esse novo patamar implica
uma nova organização dentro do caos representado pelo desequilíbrio temporário
e fundamental para a evolução do sistema. Durante esse processo, observamos
dinamismos como a capacidade para
estabelecermos relações de semelhança
e diferença que discriminar. E assim, sucessivamente, com a presença de outras
redes de esquemas que dialogam constante e continuamente para desvendar
estratégias possíveis que criam e constituem novas respostas para situações-problemas novas ou antigas (ALLESSANDRINI, 2002: p.164-165).
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Portanto a competência constitui um
conjunto de conhecimento que habilita o indivíduo a vários desempenhos na vida, bem
como, o emprego de atitudes adequadas às
tarefas e o conhecimento, pressupõem operações mentais.
Leva-se a analisar que quando se fala
de competência leitora o indivíduo interpreta o
mundo em que vive de acordo com o contexto, mas também com tudo aquilo que adquiriu
a partir do conhecimento. A leitura não está
somente no ato de ler os textos, mas também,
soma-se à leitura de mundo constituída da
cultura e do meio em que vive.
Ler está além de depositar os olhos num
texto, pois se pode ler e não compreender
nada, uma vez que não se tem competência
para aquela leitura, exemplo é um especialista
em linguística ler um texto de física quântica,
com certeza ele lerá o texto, mas não o compreenderá,
Ler, verbo transitivo é um processo complexo e multifacetado: depende da natureza, do tipo, do gênero daquilo que se lê,
e depende do objetivo que se tem ao ler.
Não se lê um editorial de jornal da mesma maneira e com os mesmos objetivos
com que se lê a crônica de Veríssimo no
mesmo jornal; não se lê um poema de
Drummond da mesma maneira e com os
mesmos objetivos com que se lê a entrevista do político; não se lê um manual
de instalação de um aparelho de som da
mesma forma e com os mesmos objetivos
com que se lê o último livro de Saramago
(SOARES, 2009).

BORDINI (1986, p. 116) elucida a prática leitora como produtora e construtora humana e social:
[...] o ato de ler se completa e gratifica
o leitor, tornando-o conivente com outras
vidas e outros mundos, obrigando-o a se
emocionar, a repudiar, a apaixonar-se,
todavia, sem nunca perder o controle
consciente da situação de leitura, o que
é, talvez, seu maior atrativo, pois permite
um diálogo em igualdade de condições
(BORDINI, 1986, p. 116).

Celestin Freinet (1896-1966) empregava o método global para iniciar a criança a
leitura, utilizando palavras conhecidas do cotidiano, uma vez que a precisão e a riqueza da
leitura dependem unicamente da prática e da
compreensão global das palavras conhecidas
do texto, valorizando a leitura, as descobertas
e as pesquisas das crianças (2009, p.28).
E, segundo os autores: “Apresentar um
documento não se reduz à mera leitura do
mesmo, quando muitas vezes ocorre apenas
a decodificação de palavras, e não a compreensão do texto. Trata-se de um processo
que passa por várias fases, a partir de um
olhar crítico preliminar” (SCHMIDT; CAINELLI,
2004, p. 96-105).
A prioridade da competência leitora,
que está fundamentada na importância de
preparar a escola a ser apta a preparar os
alunos a modernidade, segundo o que está
organizado na Proposta Curricular , chama
à atenção a deficiência a ser corrigida, pois
os alunos convivem com tanto dinamismo
proporcionado pela tecnologia que não percebem a importância de compreender a ler,
da utilização de tanta informação para o cotidiano.
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Segundo SILVA, 2004, “As competências adquiridas nas experiências de leitura
conferem aos leitores um repertório de estratégias, dentre as quais será possível escolher
aquela que parece mais conveniente para enfrentar as dificuldades apresentadas em uma
nova situação” (SILVA, 2004, p.73).
De acordo com Orlandi (2005, p. 19):
“Atribui-se à leitura um valor positivo absoluto:
ela trará benefícios óbvios e indiscutíveis ao
indivíduo e à sociedade – forma de lazer e
de prazer, de aquisição de conhecimentos e
de enriquecimento cultural, de ampliação das
condições de convívio social e de interação”.
Portanto as escolas públicas do Governo do Estado de São Paulo inseriram a partir
de 2008, um novo contexto que mediante de
situações de aprendizagem que incorporem
o conteúdo à contextualização, favoreçam a
construção de significados que mobilizem o
conhecimento a serviço da inteligência ou
dos projetos das pessoas.

TIPOS DE AVALIAÇÃO
A definição que a proposta estabelece
está em uma escola de espaço cultural e de
articulação de competências e conteúdos das
disciplinas, segundo ela, democratizando e
indicando o que o aluno vai aprender.
E a competência leitora é o eixo primordial dessa proposta, pois ela está contida em
todas as áreas de conhecimento baseada na
matriz de referência oferecida pelo Ministério
da Educação.

A Proposta Curricular distribuiu cadernos para o professor com toda uma estrutura de situações de aprendizagem que prevê
desde a quantidade de aulas suficientes para
aquele conteúdo, perfazendo as competências a serem adquiridas com as atividades
propostas até as estratégias que o professor
poderá realizar e somando a este, os alunos
também receberam cadernos de exercícios
para os estudos aplicados pela situação de
aprendizagem proposta.
Quando se observa o caderno de Filosofia suas competências também contemplam a competência leitora ao estabelecer
as seguintes competências na situação de
aprendizagem do 2º bimestre: interpretar tabelas nutricionais, compreender os fatores
que contribuem para o gasto energético diário.
No caderno do 2º Bimestre de Filosofia situação de aprendizagem 1 tem-se como
competência, inferir sentidos de palavras, relacionar palavras em língua inglesa e suas
definições; em química do mesmo bimestre
situação 1 estabelece a compreensão dos
experimentos de Rutherford e a interpretação
dos fatos observados.
Visto que a proposta é estruturada nas
Matrizes de Referências que garantem três
grupos de competências que tem como funções: Observar, realizar e compreender pode-se entender o quanto é importante à priorização da competência leitora, pois ler implica
em observar, interpretar aguardando a tomada de decisão, também na transformação da
inicial observação e de modo consciente permitem compreensões próprias à elaboração
cognitiva.
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O parâmetro utilizado pela Secretaria
de Educação e órgãos ligados a ela para implantação da proposta Curricular que além da
inovação do Currículo utilizado nas escolas
através das situações de aprendizagem, outra
ação é o sistema de avaliação aplicada nas
escolas pública, o SARESP , que é utilizado
para verificação das aquisições de competências pelos alunos em seus cursos.
O SARESP foi formulado de acordo com
o PISA um sistema de avaliação internacional
de habilidade e conhecimento de jovens de
15 anos, que tem como objetivos: avaliar conhecimentos e habilidades, relacionar diretamente o desempenho dos alunos a temas de
políticas públicas, permitir o monitoramento
regular dos padrões de desempenho.
O sistema de avaliação SARESP uma
vez, utilizando os mesmos parâmetros que o
PISA tem a possibilidade de comparação com
outros países e podendo aplicar ações que
venham a melhorar as escolas e capacitar
profissionais, viabilizando materiais de aprendizagem.
Contudo um item nos leva a reflexão da
nossa discussão, o PISA foi primeiramente
implantado em 2000, visando o letramento
que implica em aprender a ler e a escrever
dentro de um contexto que faça parte da vida
do aluno, que significa que é o significado
que o objeto deve ter para ser entendido e
assimilado dentro do contexto social.
Segundo SOARES, 2006 dispõe que:
“ter-se apropriado da escrita é diferente de ter
aprendido a ler e a 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”:

Retornarmos a grande diferença entre alfabetização e letramento, entre alfabetizado
e letrado. Um indivíduo alfabetizado não
é necessariamente um indivíduo letrado;
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe
ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento,
é não só aquele que sabe ler e escrever,
mas aquele que usa socialmente a leitura
e a escrita, pratica a leitura e a escrita,
responde adequadamente às demandas
sociais de leitura e de escrita (SOARES,
2006, p.39-40).

Segundo Magda Becker Soares, professora titular da Faculdade de Educação da
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e doutora em educação, o letramento
é a condição de quem pratica socialmente a
leitura e também aplica a escrita como parte
integrante da interação entre as pessoas.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1999), afirma que:
Ao procurar compreender as linguagens
e suas manifestações como sinônimos da
própria humanidade, em busca de uma
troca constante para a vida social, o aluno
aprende a elaborar para fins determinados. Os recursos expressivos, com finalidade comunicativa, presentes nas linguagens, permitem a relação entre sujeitos
de diferentes grupos e esferas sociais. A
aprendizagem do caráter produtivo da linguagem faz parte constante do controle
sobre o texto que será elaborado. O fazer
comunicativo exige formas complexas de
aprendizagem. Deve-se conhecer o que
e o como, depois dessa análise reflexiva,
tenta-se a elaboração, com a consciência de que ela será considerada dentro
de uma rede de expectativas autorizadas.
Entra-se no limite da transversalidade dos
usos da linguagem no social. Às escolhas individuais impõem-se os limites do
social, que envolvem esquemas cogni30 - outubro/2021 - Educar FCE
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tivos complexos daqueles que podem
escolher, porque tiveram a oportunidade
de aprender a escolher. Para a maioria,
a aprendizagem dessas disposições na
escola é fundamental. [...] A linguagem
verbal, oral e escrita, representada pela
língua materna, ocupa na área o papel de
viabilizar a compreensão e o encontro dos
discursos utilizados em diferentes esferas
da vida social (PCN, 1999, p.130-131).

Ainda segundo Elder & Paul (2003, pág.
9-11), pode-se considerar a existência de cinco níveis de leitura:
Primeiro nível – Leitura e análise oração
a oração – O leitor consegue traduzir em palavras próprias o significado de cada oração.
Segundo nível – Explicação do sentido
de um parágrafo – O leitor indica a ideia principal de um parágrafo, traduza-o em palavras
próprias; exemplifica o seu significado, gera
metáforas, ilustrações, diagramas e/ou gráficos.
Terceiro nível – Análise da lógica do que
se lê – O leitor questiona e busca mentalmente respostas sobre: propósitos, opiniões,
suposições, inferências, fontes de informação,
conceitos básicos do autor, bem como das
implicações na vida que daí advém.
Quarto nível – Avaliação da lógica do
que se lê – O leitor reflete sobre a clareza da
intenção do autor, a confiança que o mesmo
suscita, a precisão nos detalhes, a introdução
de material irrelevante, a profundidade com
que o tema é tratado, a multiplicidade das
fontes de informação utilizadas, a constatação
de contradições e o significado do tema.
Quinto nível – Representação – O leitor
assume o papel do autor e consegue discursar como se fosse este.

Para criar situações que possam florescer o pensamento crítico do que é lido, o professor precisa de um planejamento conciso
e moldado de acordo com a clientela específica. Em contrapartida, Calçada, citado por
Azevedo (2007), dá ênfase às dificuldades
que os educadores enfrentam para alcançar
seus objetivos:
Consequentemente, aos professores são
colocados inúmeros e complexos desafios no ensino da leitura, vendo-se estes
obrigados a dar as respostas adequadas
quer na forma quer no tempo. O grande
repto será perceber o papel, a importância e as funções da leitura nas sociedades contemporâneas, procurando gerir
com eficácia o presente e projetar o futuro, porque [...] até há bem pouco tempo
o conceito de leitor se associava à frequência de leitura, hoje a expansão dos
ambientes digitais recoloca este conceito
numa outra representação, emancipada
do tempo e do espaço em que o ato de
ler se concretiza (AZEVEDO, 2007).

SANTOS, 2008 coloca que,
Essas estratégias não são produto de um
desenvolvimento iluminado de forma isolada pelo indivíduo. Ao contrário, elas são
elaboradas ao longo de uma trajetória que
exige postura ativa e construtiva por parte
do indivíduo (ou aluno) em suas relações
com outras pessoas que já tenham desenvolvido mecanismos de apropriação
do texto. Cabe mediar o processo de leitura dos textos específicos da disciplina que
lecionam, incorporando as reflexões sobre a leitura ao seu fazer cotidiano, além
de mediar o processo de construção e
desenvolvimento do letramento (SANTOS,
2008: p.2-3).
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Portanto, se uma criança não tem repertório para aquela leitura é compreensível
que ela se desestimule, pois não faz parte do
seu mundo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
1999, coloca que:

te traçados; a capacidade de colaborar,
de trabalhar em equipe e, sobretudo, a
capacidade de projetar o novo, de criar
em um cenário de problemas, valores e
circunstâncias no qual somos lançados e
no qual devemos agir solidariamente (MACHADO, 2002, p 152).

Compreender a língua é saber avaliar e
interpretar o ato de julgar, tomar uma posição consciente e responsável pelo que
se fala/escreve. Toda fala/escrita é histórica e socialmente situada, sua atuação
demanda uma ética. Onde se aprende
isso? A experiência escolar é necessária
e, mais, deve ser uma necessidade sentida pelo próprio aluno. Não enxergamos
outra saída, senão o diálogo, para que o
aluno aprenda a defender e explicar suas
ideias de forma organizada, em diferentes esferas de práticas da palavra pública, compreendendo e refletindo sobre
as marcas de atualização da linguagem
(PCN, 1999:143).

Para Freire (1989), a leitura do mundo
precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura
daquele. A leitura é associada à forma de ver
o mundo. É possível dizer que a leitura é um
meio de conhecer. O seu conceito passa pela
compreensão do mundo. Entender o que é
leitura e para o que ela serve, certamente,
nos fará melhores professores. Muitos entendem que ler é somente decifrar as palavras,
dando sentido às mesmas. É claro que ler é
isso, mas não somente uma decifração, uma
vez que exige uma interação entre o leitor e
o texto.

O professor deve se incumbir oportunizando diversas situações de desenvolvimento
da leitura, desde um texto com vocabulário
rebuscado, seja ele literário ou científico, até
os mais modernos, para que os alunos adquiram repertório e estejam aptos a ler qualquer
tipo de texto.

Formar sujeitos sociais, leitores da realidade em que se inserem e capazes de usar
a leitura como instrumento indispensável à
sua participação na construção do mundo
histórico e cultural, implica garantir uma
ação educacional voltada para o desenvolvimento da competência comunicativa
do aluno, da sua capacidade de interpretar construções simbólicas, de modo que
este se torne capaz de ler e pronunciar o
mundo (FREIRE, 1989).

Segundo MACHADO, 2002 manifestam
que:
A formação escolar deve prover as pessoas de competências básicas, como a
capacidade de expressão, de compreensão do que se lê, de interpretação de
representações; a capacidade de mobilização de esquemas de ação progressividade mais complexos e significativos nos
mais diferentes contextos; capacidade de
construção de mapas de relevância das
informações disponíveis, tendo em vista a
tomada de decisões, a solução de problemas ou o alcance de objetivos previamen-

Sobre este contexto, Freire destaca:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos e discussões realizadas para observar a importância de trabalhar
competência leitora em atividades problematizadas concluiu-se que é essencial o desenvolvimento de situações que levam os alunos a potencializar a leitura.
Pois é na aquisição dessa competência que o indivíduo pode ser um atuante eficaz no
meio em que vive especialmente no desenvolvimento social com chances igualitárias na sociedade. O indivíduo que realça a competência leitora tem oportunidades na sociedade, pois
sabe compreender entrelinhas e leva-o a ser um cidadão inserido na sociedade.
É preciso pensar na leitura como um meio para se alcançar o pensamento crítico. Pensar
não é somente uma ação intelectual, é mais complexo: é uma atividade que almeja desvendar o mundo e a si mesmo. E a escola, como um todo, precisa desenvolver no educando a
capacidade de pensar e, consequentemente, se conhecer.
Considerando que a leitura é capaz de transformar a vida do indivíduo, cabe ao professor, principal mediador do conhecimento, instigar o aluno na prática da leitura, levando o
mesmo a atribuir significados aos textos lidos e este venha tornar-se um adulto leitor.
Nesse contexto, acredita-se que para a formação de bons leitores, o hábito de ler deve-se iniciar ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de atividades variadas
que despertem nos alunos, o gosto e o prazer pela leitura. A oportunidade de ler, como já
visto, representa um papel decisivo no despertar do interesse pela leitura.
Faz-se necessário que o professor estimule no seu aluno esse hábito, procurando conhecer o gosto do aluno de acordo com a sua faixa etária, proporcionando a estes um ambiente onde ele possa ler, não para ser avaliado ou logo em seguida responder questionário
com perguntas sobre aquilo que leu, reescrevendo o texto lido, mas procurando por meio de
diversas estratégias onde possam ser desenvolvidas a criticidade, oralidade, a interpretação,
o pensar, a criatividade e o diálogo ou seja criar e recriar a partir do texto lido.
As instituições estão vivenciando uma transformação educacional que manifesta o questionamento dos conteúdos, sistematizando competências que gera uma reflexão real na constituição cognitiva.
Vivenciar essa trajetória é sentir como esse processo se desenvolverá, portanto avaliar
formativamente, que significa ter um olhar para os quatro eixos que direciona ao processual,
um olhar de modo comprometido e profissional, ao desenvolvimento das atividades; continuado, um olhar a produção escrita e outras atividades de produção de textos, exercícios
solicitados; pontual às avaliações individuais e auto avaliativas sugeridas à observação ao
próprio indivíduo.
Que remete a uma nova proposta de estudo, a avaliação que possibilitará uma análise do
corpo docente e discente na aplicação das competências, verificando a necessidades reais de
aperfeiçoamento das estratégias e metodologias pedagógicas, bem como da gestão escolar.
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LITERATURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA EM ESCOLA
COM VIVÊNCIAS ANTIRRACISTAS
RESUMO: Não é novidade a segregação, marginalização, escravização que ocorreu durante séculos
no Brasil com o povo negro. Historicamente foram colocados à margem da sociedade e essa
marginalidade foi sustentada por teorias racistas e fundamentou o “Mito da Democracia Racial”
durante o século XIX. As relações desiguais entre os direitos da população branca e a população
negra, maioria no Brasil exige o resgate dessas desigualdades por meio de ações formativas e
políticas afirmativas fruto de lutas e organização dos Movimentos Negros na sociedade civil. A
promulgação da Lei 10.639/2003 torna obrigatório o Ensino da História e Cultura Afrobrasileira e
Africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as disciplinas do currículo escolar. Sendo
a educação parte da construção histórica e um direito de todos, cabe às esferas governamentais
a garantia de uma educação de qualidade, quanto da inserção no currículo de novas demandas
para que tenhamos uma educação antirracista.

Palavras-chave: Cultura Africana; Cultura Afrobrasileira; Negros.
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INTRODUÇÃO

A

educação no município de São Paulo não pode ignorar a prática pedagógica
com a educação antirracista de negros, pardos, mulatos que permeiam nossa
regência em sala de aula. O racismo no Brasil acontece de forma silenciosa, a
igualdade racial ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar de fato a uma sociedade
equânime, ou seja, onde todos tenham vez e voz por ser e não por ter e que a cor da pele, o
tipo de cabelo não seja motivo de dor, de discriminação, de invisibilidade.
O racismo é um problema que precisa ser enfrentado por todos os brasileiros independentemente da cor, da origem, da raça. A história do Brasil não deixa dúvidas que nosso país
é negro em sua grande maioria, isso quer dizer que temos uma matriz africana em nossa
formação cultural e em nossa própria identidade.
Não somos iguais, somos diferentes e aí está a riqueza de sermos humanos. Somos
diferentes e há uma necessidade de se respeitar a diversidade e o fato de sermos singulares,
únicos, irrepetíveis.
Urge a população negra gostar de sua história, tomar posse de sua história, quando isso
acontece, há um fortalecimento nessa resistência por séculos de dominação que desafia aos
oprimidos a gostarem de sua luta, de sua história e de sua libertação e para isso é preciso a
concretude e a quebra dos grilhões de opressão.
A representatividade não depende do outro falar por alguém, mas sim de todos ecoar suas vozes de forma singular em um espaço coletivo contra a voz do sistema opressor
monolítico e estrondoso. O ser humano é um ser múltiplo e se constitui em único, singular e
irrepetível.
Vidas negras importam, isso significa dizer que cada vida importa, cada pessoa importa
e cada pessoa tem uma voz e essa voz pode e deve falar alguma coisa sobre a negritude que
é diferente de todas as outras mesmo compartilhando um mar de memórias.
O Brasil precisa enfrentar o debate racial como se deve, isso se deve ao fato que é muito
difícil ser negro e negra em um país que ainda insiste no mito da democracia racial que ainda
insiste em colocar como violento quem se põe contra o sistema que é violento, é um país que
tem a lógica Casa Grande e Senzala muito arraigada e enraizada com totais possibilidades
de outro tipo de existência que não seja a da norma, a da regra, restituindo as humanidades
negadas e deixar que população negra seja vista a partir de sua negritude e do seu axé.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

46

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

LITERATURA AFRICANA E
AFROBRASILEIRA
A Literatura Infantil começa a aparecer
no Brasil no final do século XIX, período em
que as primeiras obras infantis vieram para
atender as necessidades da burguesia branca, tomando para si os clássicos europeus.
Em 1975 a Literatura começa a ser
comprometida com outra representação da
vida social brasileira, mais tarde foram aparecendo as primeiras obras que hoje são estudadas como Literatura Africana e Literatura
Afrobrasileira.
Entre as instâncias responsáveis pelo endosso do caráter literário de obras que
aspiram ao status de literatura, a escola
é fundamental. A escola é a instituição
que há mais tempo e com maior eficiência tem cumprido o papel de avalista e
de fiadora do que é literatura. Ela é uma
das maiores responsáveis pela sagração
ou pela desqualificação de obras e de
autores. Ela desfruta de grande poder de
censura estética – exercida em nome do
bom gosto – sobre a produção literária
(LAJOLO, 2001, p. 19).

É importante salientar que a presenças
de personagens negras é sempre mediada
por esse distanciamento racial que de modo
geral produz estereótipos, estamos nos referindo ao caso dos personagens negros de
Monteiro Lobato (2005), por exemplo, quando
pensamos na Obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo retratadas como serviçais, sem família e
aptos a malandragem como um fator biológico natural coo é o caso do Saci-Pererê, Tia
Anastácia e o Tio Barnabé (LOBATO, 2004).

Levando em conta que a formação da
identidade da criança emprega processos de
reflexão, observação e por meio de trocas
entre o indivíduo e meio em que está estabelecido, os referencias que a criança tem
influenciam diretamente nessa construção
como por exemplo, brinquedo, personagens
de filmes, desenhos e histórias. A Literatura
infantil se torna ferramenta de construção e
afirmação da identidade e pertencimento da
criança negra.
Reconhecemos que a literatura é de vital importância para os seres humanos uma
vez que por intermédio da arte literária, os
homens estabelecem vínculos, por meio da
literatura e do ato de ler e ouvir histórias as
crianças são habilitadas a expandir seu campo de conhecimento tanto na língua escrita
quanto na oralidade,
[...] é através duma história que se podem
descobrir outros lugares, outros tempos,
outros jeitos de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar
saber o nome disso tudo e muito menos
achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1995, p.17).

Reconhecendo toda a importância que
o papel da literatura carrega trazemos para a
nossa reflexão o branqueamento da literatura
infantil que é uma ideia introjetada que apenas
valoriza personagens e culturas de pessoas
brancas e europeias ao serem apresentadas
a este contexto como único possível, crianças
negras tendem a rejeitar qualquer coisa que
assemelha ao universo de pessoas negras.
Contos populares de tradição africana e
afrobrasileira são importantes e significativos
como uma forma de preservação da memória
e da tradição. Religiões de matriz africana trazidas em livros infantis podem se transformar
em um importante instrumento para o combate da intolerância religiosa que vivemos na
atualidade em nossas relações que estabelecemos nos vários segmentos da sociedade.
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É preciso ter cuidado com os estereótipos saturados com personagens negros apresentados para as crianças. Como este negro
está sendo apresentado? Qual papel que ele
ocupa na história? Esse é um papel relacionado ao bem ou ao mal? É de fundamental
importância o cuidado com esse olhar.

ESCOLA COM VIVÊNCIAS
ANTIRRACISTAS
Baseados nos conceitos de uma educação antirracista é papel da escola refletir a
maneira como as literaturas que abraçam a
cultura africana e permeiam o universo das
bibliotecas e das salas de aula.
As escolas e seus currículos são territórios de produção, circulação, conciliação de
significados e configuram espaços privilegiados de concretização da política de identidade para a valorização da diversidade.
É de extrema importância a presença de
literatura africana e afrobrasileira em um currículo que preza pela diversidade. Para além
da escolha com um currículo comprometido
com a diversidade é importante ressaltar que
o ensino de história e culturas afro-brasileiras
é garantido pela Lei Nº 10.639/2003.
A grande maioria da população brasileira que é negra e, consequentemente, enfrenta essa realidade dentro das Escolas e que
não se pode ser deixada de lado, há que se
criar espaços para que essas questões sejam
discutidas com os alunos, professores, pais,
direção, equipe técnica, supervisão de ensino e por autoridades especializadas sobre a
África Negra.

A Lei Nº 10.639/2003 entre suas metas
visa garantir:
[...] o direito dos negros, assim como de
todos os cidadãos brasileiros, cursarem
cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados
para o ensino de diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar
com as tensas relações produzidas pelo
racismo e discriminações, sensíveis e
capazes de conduzir a reeducação das
relações entre diferentes grupos étnicorraciais entre eles descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos
indígenas. Estas condições materiais das
escolas e de formação de professores
são indispensáveis para uma educação
de qualidade para todos, assim como é o
reconhecimento e valorização da história,
cultura e identidade dos descendentes de
africanos (BRASIL, 2003, p. 11).

A discussão da questão racial no Brasil é um problema de discussão, de reflexão
no meio acadêmico desde 1.822 quando se
inicia o processo de se pensar a nação brasileira.
A fábula das três raças sempre foi um:
Curinga para a representação da mestiçagem nacional. Uma mestiçagem que,
de romântica, se transforma em biológica
e degenerada, para virar símbolo de cultura nacional, ícone do Estado nos anos
30, exemplo para o mundo na década
de 50, e associar-se à malandragem. [...]
O mestiço surge, dessa maneira, constantemente reinvestido como espaço da
ambiguidade, suporte de representações
(SCHWARCZ, 2018, pp. 60-61).

A carência de referências negras para a
formação de crianças resultará na produção
de atitudes racistas e preconceituosas pautadas nos estereótipos de raças construídas ao
longo da história.
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A presença e o trabalho da literatura
afrobrasileira dentro da sala de aula é potente
não apenas para a construção de identidade
de crianças negras, mas também mostrando
crianças de outras ascendências principalmente as brancas, a naturalização de corpos
negros.
Nesse sentido:
[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e
escolas abrindo-se assim novos territórios
para práticas formativas que girem em torno da História e Cultura Africana e Indígena, relações étnicorraciais, diversidade,
preservação de nosso patrimônio material
e imaterial (ROCHA, 2012, p. 98-99).

Ao receber uma educação envenenada
elos preconceitos elas também têm suas estruturas psíquicas afetadas, além disso, a memória da história do nosso país não pertence
somente aos negros ela pertence a todos,
portanto, é preciso que todos conheçam a
verdadeira história do Brasil e não, a propositalmente embranquecida.
Não basta a escola estar preenchida de
livros com essa temática se não for realizado
um trabalho de mediação crítica por meio dos
livros. Mas, afinal como é feita a contação
dessas histórias?
A forma como essas histórias são apresentadas para as crianças, assim como o lastro que é construído após a contação são
aspectos tão significativos como a história em
si, dessa maneira é importante e fundamental
a formação de professoras e professores para
que entendam, construam e se empenhem na
educação antirracista.

Cabe ainda a nós uma reflexão sobre a
indivisibilidade de escritoras e escritores negros para que futuros educadores, mediadores, historiadores, críticos de história para as
crianças. Como tem sido a nossa formação
antirracista? Quais autores e autoras negros
temos estudados? Quais discussões sobre
essa temática temos construído com nossos
pares na Escola?
As ações afirmativas constituem-se em
políticas de combate ao racismo e à discriminação racial mediante a promoção
ativa da igualdade de oportunidades para
todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente
discriminados possam competir em mesmas condições na sociedade (MUNANGA
& GOMES, 2006, p. 186).

A falta de autores e autoras negras no
meio acadêmico é também consequência do
branqueamento do currículo universitário, sabemos que existem excelentes textos e pesquisas sendo produzido pelo povo negro e
esse, deveria ser um movimento em nome
de um currículo quer ser emancipatório e que
façam parte dos estudos e pesquisas na academia, assim como é incômodo o branqueamento da literatura infantil, o eurocentrismo
do currículos das universidades deve urgentemente ser discutido.
O Brasil é um país multicultural em que
temos a influência da cultura afrodescendente, indígena, europeia, temos várias participações de culturas para a formação de nossa
cultura, de nossa identidade, de nossa formação enquanto povo, enquanto nação,
[...] se evidencia quando em condições
sociais dadas, de supostas qualidades
entre brancos e negros, se identifica um
favorecimento para um determinado grupo nos aspectos social, educacional e
profissional. Fato que expressa um processo institucional de exclusão social do
grupo, desconsiderando suas habilidades
e conhecimentos (CAVALLEIRO, 2005, p.
26).
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Os negros e os afrodescendentes tem
uma participação muito forte na formação do
povo brasileiro. Temos no Brasil uma diversidade muito forte e isso é perceptível na cultura, na dança, no vocabulário, na culinária, na
forma de se colocar diante do sagrado.

ESCOLA COM VIVÊNCIAS
ANTIRRACISTAS
As Políticas Públicas são imprescindíveis para que se extingam visões de que o
negro e a negra são suspeitos pela sua cor
e são vistos como violento, ou seja, se torna
o alvo do racismo, do preconceito da polícia
e de uma sociedade que insiste em não o
considerar.
O termo negro para o IBGE é a soma de
pretos e pardos que gira em torno de mais de
50 % (cinquenta por cento) da população é
negra, ou seja, preta e parda (BRASIL, 2010).
Historicamente o termo preto foi trazido de forma pejorativa e que foi introduzido
em nosso vocabulário com os chavões “lista
preta”, “hoje é dia de preto”, “isso é coisa de
preto” esse vocabulário é de uma sociedade
que tem o racismo estrutural e que é estruturada, também, por meio do racismo.
É preciso considerar a construção e
o uso social que foi sendo feito pelo Brasil
para o termo “preto”, ou seja, que varia de
acordo com a vertente e da fonte utilizada e/
ou recorrida para a pesquisa com a consciência de que se precisa avançar muito para
as relações etnicorraciais em que “negro” é
a postura que inclui pretos e pardos.
A Lei Nº 10.639 preconiza que os estabelecimentos de Ensino a obrigatoriedade
do ensino sobre a história e a cultura afrobrasileira no Art. 26-A, § 1º e § 2º :

§ 1º – O conteúdo programático a que
se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais,
econômica e política pertinentes à História a Brasil.
§ 2º - Os conteúdos referentes à História
e Cultura Afrobrasileira serão ministrados
no âmbito de todo currículo escolar, em
especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003).

É preciso mudar as relações no contexto escolar e as relações etnicorracias precisam estar contempladas na regência em sala
de aula de forma que os alunos possam ter
sua dignidade assegurada. É preciso romper
com a lógica racista e segregadora de alunos
afrodescendentes que lotam nossas salas de
aula e que querem, desejam, aspiram pela
aquisição de conhecimento que liberta, transforma para que se possa viver a cidadania
plena.
A Constituição Federal (1988), estabelece como crime inafiançável e imprescritível,
essa afirmação se torna a maior do mundo
atualmente para o racismo pressupõe o fato
de que estamos e vivemos em um país extremamente racista. Logo a pena inafiançável
e imprescritível que está prevista nos artigos
4º e 5º da Constituição Federal que o crime
precisa ser por racismo, no entanto, a maioria
dos advogados conseguem desqualificar e
transformar o racismo para injúria racial.
A Jornalista “Maju”, sofreu ataques pelas Redes Sociais pela sua cor, assim como a
atriz Thais Araújo se constituem em negras de
sucesso, negras talentosas, ocupando espaço nobre, estamos lidando com pessoas que
não estão maia aceitando o gueto, ou seja,
é possível viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social respeite
as ações afirmativas, de gênero, família, em30 - outubro/2021 - Educar FCE
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poderamento, afetividade sem discriminação,
em segregação ou radicalismos, portanto, é
possível vivem nesse mundo mesmo que esteja cheio de preconceitos (RAMOS, 2017).
Para Ramos (2017):
Fazer um livro sobre o ponto de vista de
uma exceção não ajuda em nada a questão da exclusão dos negros no Brasil. Meu
Deus, como fazer um relato quase autobiográfico sem tornar o texto uma apologia a mim mesmo e meus pares um pouco mais bem sucedidos (RAMOS, 2017,
p.11).

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

O Brasil continua sendo um país extremamente racista e a questão que se coloca é:
seria possível inverter a ordem estabelecida?
A cor da pele nem sempre significa que a
pessoa seja já serviçal.

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

Existe de fato um problema desde muito tempo que está para ser resolvido e que
permeia nossas relações, que o racismo no
Brasil seja ele velado ou desvelado e que carece de consciência na sua utilização.

Banton & Miles (1994), afirmam que:
Até o final dos anos 1960, a maioria dos
dicionários e livros escolares definiam [o
racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de crenças. O núcleo
dessa doutrina era de que a raça determinava a cultura, e daí derivam as crenças
na superioridade racial. Nos anos 1970,
a palavra foi usada em sentido ampliado
para incorporar práticas e atitudes, assim
como crenças; nesse sentido, racismo
[passa a] denota[r] todo o complexo de
fatores que produzem discriminação racial
e, algumas vezes, frouxamente, designa
também aqueles [fatores] que produzem
desvantagens raciais (BANTON & MILES,
1994, p. 276).

Desvantagens sociais, desigualdades
sociais com um forte racismo é o que se vê,
no entanto, uma das formas mais eficazes de
superar o racismo arraigado em nossa história é a educação para transformação do ser
humano que poderá viver de forma que a cor
dos olhos e a cor da pele seja mais importante que o racismo que fere, excluí, mata tanto fisicamente como psicologicamente, ou ainda,
deixa muitos seres humanos invisíveis para o
sistema que os descarta.
Para Hasenbalg (1979):
(a) discriminação e preconceito raciais
não são mantidos intactos após a abolição mas, pelo contrário, adquirem novos
significados e funções dentro das novas
estruturas e (b) as práticas racistas do
grupo dominante branco que perpetuam a
subordinação dos negros não são meros
arcaísmos do passado, mas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco
obtém da desqualificação competitiva dos
não brancos (HASENBALG, 1979, p. 85).
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Segundo DaMatta (1990), o Brasil não
é uma sociedade que prima pela igualdade
social, pois convive com hierarquias sociais e
privilégios e isso conduz a uma falsa consciência ou falsa ilusão de que o “mito da democracia racial” está representado pelas elites e
pelo Estado que perpetua as desigualdades
raciais que acontecem no Brasil aprofundando a dominação e opressão sociais.
Vivemos em um país que viveu por mais
de 300 anos a escravidão, um país com herança escravocrata e, por conta desse histórico de escravização a população negra
acaba ficando à margem sendo excluída dos
seus direitos que são assegurados por Lei,
mas que na prática as coisas não acontecem
como deveriam acontecer em que se vive em
um regime patriarcal que sustenta economia
do país.
De acordo com Saffioti (2004): “Ele se
estabelece como um pacto masculino para
garantir a opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de satisfação sexual e
reprodutoras de seus herdeiros, de força de
trabalho e de novas reprodutoras” (SAFFIOTI,
2004, p. 105).
Nos vários espaços de poder se percebe que esse problema do empoderamento
da população negra que é maioria no país
precisa ser resolvido, mas que não há interesse por parte das políticas públicas e de uma
pequena elite que detém o poder econômico
e os meios de produção do país.

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 em que intolerância precisa ser vencida,
assim como o racismo e é urgente a criação
de condições para que o empoderamento de
homens e mulheres aconteçam de forma que
isso perpasse pela vivência da cidadania.
Me parece que um dos caminhos viáveis
está na Educação Universal baseada nos Direitos Humanos que proporcionará outras formas
de olhar para criação de novos seres humanos
com novas mentalidades e novas possibilidades de empoderamento, vendo o ser humano
como sujeito dotado de potencialidades múltiplas.
A presente pesquisa partir dos aportes teóricos os estudos de Abramovich (1995), Lobato (2004, 2005), Lajolo, Schwarcz, 1993, 2018),
Munanga & Gomes (2006), Cavalleiro (20050),
Ramos (2017), Fano (2008), Freyre (1998),
Cardoso (1962), Banton & Miles, (1994), dentre outros que abordaram a temática objeto de
nossa análise em discussão no presente artigo.
Atuar no processo educacional proporciona mudanças visíveis no tratamento dos seres humanos que precisam ser educados nos
direitos humanos para vivenciar sua cidadania
de maneira que a equidade seja uma constante na vida das pessoas com quem nos relacionamos e estabelecemos contatos rotineiros.
O ser humano sofre uma dupla pressão
por ser negro e por sofrer o racismo em sua
pele nas relações que vivencia. O empoderamento visa proporcionar que as pessoas vivam de forma empoderada, ou seja, sem a
vulnerabilidade social que são vítimas: jovens
negros são mortos, estão nas prisões como
maior população, estão fora das escolas e
das universidades, as mulheres são violentadas, estupradas, espancadas, desrespeitadas
e, ambos homens e mulheres são violentados
em sua dignidade humana mais profunda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

racismo como modo de estrutura pode ser exemplificado no o funcionamento
normal da vida cotidiana dos seres humanos. Quando nos referimos ao racismo
estrutural estamos falando basicamente de três dimensões do racismo entendido
nessa perspectiva que não é patológico ou da forma como entendemos patologia, estamos
nos referindo a economia, política e de subjetividade, essas três dimensões constituem o que
se chama de estrutural.
O apego ao passado escravagista leva a supremacia branca e não a inclusão de negros
e aí o racismo se reproduz na medida em que estrutura as relações sociais, há que se desconstruir a inferiorização dos negros e a desigualdade social que a supremacia branca criou.
Negros e negras fazem para não só da cultura brasileira, como contribuíram para a formação
da identidade de nossa nação seja por meio da cultura, da música, da história africana e
afrofrasileira, da culinária, da ginga, da dança, no futebol, na religião, no vocabulário.
O racismo como modo de estrutura pode ser exemplificado no o funcionamento normal
da vida cotidiana dos seres humanos. Quando nos referimos ao racismo estrutural estamos
falando basicamente de três dimensões do racismo entendido nessa perspectiva que não
é patológico ou da forma como entendemos patologia, estamos nos referindo a economia,
política e de subjetividade, essas três dimensões constituem o que se chama de estrutural.
O apego ao passado escravagista leva a supremacia branca não faz com os que negros
sejam incluídos e aí o racismo se reproduz na medida em que estrutura as relações sociais,
há que se desconstruir a inferiorização dos negros e a desigualdade social que a supremacia
branca criou.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O ser humano em seu processo de maturação é marcado por lembranças que foram
sendo processadas ao longo do seu existir. Lembra com alegria das brincadeiras vivenciadas na
sua infância que vão constituindo sua humanização e sua visão vai se formando do mundo, das
pessoas, das coisas. A espontaneidade da criança no desenvolvimento infantil remete a cantigas
de roda, brincadeiras, bola, bonecas, pipa, esconde-esconde, jogos estimulando o funcionamento
fisiológico, psicomotor, desenvolvendo a inteligência e a cognição frente aos padrões morais da
sociedade. O presente artigo centra sua reflexão no lúdico na educação em que se percebe que
as atividades lúdicas proporcionam a apreensão do conhecimento e da aquisição do saber que
a criança faz com as descobertas que são proporcionadas por uma vivência lúdica no processo
de ensino-aprendizagem. Por intermédio das atividades lúdicas a criança se comunica consigo
mesma e com o mundo, aceita sua existência e a dos outros, estabelece relações sociais, constrói
conhecimento e se desenvolve de forma plena.

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

É

preciso fazer uma distinção sobre o que é o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Na
teoria ou para as teorias pode-se afirmar que o lúdico é uma categoria genérica
ou geral dentro da qual os demais conceitos são trabalhados. Partindo desse
pressuposto, dentro do conceito lúdico como categoria macro estão o jogo, o brinquedo e a
brincadeira.
O brinquedo é o objeto manipulável com o qual a criança joga ou brinca, ou seja, é
objeto físico que dá sentido à ação que a criança faz ao se relacionar de forma individual ou
grupal a partir do contato com o brinquedo.
A brincadeira é o brinquedo em ação, ou seja, a atitude de brincar ou de jogar que pode
ser com o objeto concreto ou não, ou seja, de forma abstrata, mas que está presente na ação
da criança ao fazer o uso ou não do brinquedo.
O ser humano é um animal racional e faz uso da razão. Existe uma natureza no interior
do ser humano que fala, não só além e anteriormente à vontade, mas, muitas vezes contrária
à vontade humana.
A brincadeira é de extrema importância não só para a Educação, mas para o ser humano como um ser em desenvolvimento. O brincar precisa urgentemente ser resgatado tanto
na família quanto na escola. Temos que brincar mais. O processo de aprendizagem é um
processo lúdico, prazeroso, é um processo de descobertas, de curiosidade.
A humanização das atividades passa pelo lúdico, pela brincadeira, pelo prazer e isso
passa pela oportunidade de brincar mais, seja na Escola, na família uma vez que a vida é tão
corrida, o cotidiano é tão estressante e louco que acabamos não parando para esse tempo
de lazer, esse tempo de brincadeira, então, brincar é muito importante, brincar faz parte da
vida e assumir essa dimensão de vida e a saúde depende dessa questão do lazer, de estar
mais relaxado, de construir, de termos metas a serem alcançadas em termos mais gerais.
Urge a necessidade de resgatar a brincadeira, esse brincar como forma de conhecer
o mundo, de ampliar os horizontes, como uma maneira do ser humano enriquecer a vida em
qualquer atividade.
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O BRINCAR PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
O jogo para Piaget (1970), por exemplo, se constitui em atividades que podem ser
realizadas em grupo ou individualmente que
apresentam duas características principais: a
característica da existência da regra e a característica de se ter uma meta a ser alcançada, atingida ao final da atividade, da dinâmica.
Para Piaget (1971), isso seria o jogo.
A impressão que se tem é que a Escola Tradicional cortou a dimensão lúdica no
processo de aprendizagem. A escola propõe
o lúdico até o final do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais e partir dos Anos Finais a impressão que se tem é que a brincadeira deixa
de fazer parte do contexto escolar como se o
conhecimento fosse restrito ao conhecimento
lógico, científico, matemático que não tivesse
regras, atitudes, objetivos, metas que contemplem o aprender brincando.
Há muito tempo a educação tem se
mostrado muito sisuda, carrancuda, existe
uma visão de que a escola é algo penoso, a
culpa é do processo de internalização de alguns conceitos, de algumas palavras chaves
no cotidiano infantil principalmente, por exemplo, dever de casa. Por que dever de casa?
Se habitua a criança, desde muito cedo, nas
suas primeiras experiências internacionais
com a escola a depreender que a escola é
algo penoso, é um dever e não um prazer.

Brincadeira basicamente se refere à ação
de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não-estruturada; jogo é compreendido como
uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o sentido
de objeto de brincar; já a atividade lúdica
abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores (DALLABONA & MENDES,
2004, p. 108).

Em nossa formação enquanto professores, na formação do Magistério que está acabando e que agora se exige dos profissionais
uma formação superior, mas na formação de
licenciatura para atuação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio se tem um embasamento teórico sobre o que é o lúdico, no
entanto, não se tem muitas certezas acerca
destas teorias.
O embasamento teórico do lúdico na
educação poderia ser pensado a presença
do lúdico no processo educativo está no fato
de lidarmos com a pessoa, com esse tecido
humano que é complexo e que nos desafia
constantemente em nossas práticas educativas.
A educação não se faz com o indivíduo,
se faz com o grupo e a melhor coisa que se
faz quando o grupo está unido é a brincadeira. Isso está presente na história desde
Platão que foi um dos primeiros a defender a
recreação como algo fundamental no desenvolvimento do pensamento no ser humano.

Essa concepção já é semeada nos primeiros momentos formais do desenvolvimento humano. É chegado o momento da Escola assumir
um outro papel não só no segmento da Educação Infantil, no Ensino Fundamental e, também,
no Ensino Médio de uma educação mais leve,
mais suave, mais prazerosa e que, certamente
passa pelo lúdico que é uma das características
inerentes ao ser humano e sua personalidade,
a biologia humana que é o ser brincante que
somos naturalmente quando nascemos.
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A DIMENSÃO LÚDICA NA EDUCAÇÃO
Platão afirma em seu aforismo que se
conhece muito mais ou conhece-se muito melhor uma pessoa em uma hora de jogo do
que durante uma vida inteira. A pessoa se
revela, se desmascara a partir das relações
que estabelece nessa prática, na experiência
concreta.
A educação lúdica contribui e influencia
na formação da criança, possibilitando
um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao meio alto
espírito democrático enquanto investe em
uma produção séria do conhecimento. A
sua prática exige a participação franca,
criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação
do meio (ALMEIDA, 1995, p. 41).

Ao se resgatar as teorias teremos um
universo muito amplo e diversificado de pensadores tanto na área da psicologia, da filosofia, da sociologia e tantas outras áreas do
conhecimento principalmente nas ciências sociais, nas ciências humanas que já tentaram
fazer essa ponte ou de trazer pesquisas e
mostrar seus resultados por meio da presença do lúdico que torna o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz, mais duradouro,
mais consistente.
Dentre esses conhecimentos temos
Piaget (1970) que tem uma contribuição fundamental no desenvolvimento infantil por intermédio na gênese do jogo infantil. Piaget
(1970), pesquisou os seus filhos com uma
pesquisa longitudinal, ou seja, ao longo do
tempo desde o nascimento até os dois anos
de idade. Durante esse período, Piaget (1970)
pesquisou como o jogo surge no universo
infantil, que para o autor a gênese do jogo
infantil ocorre dos zero ao segundo ano de
vida, daí em para frente, qualquer criança já
tem inserida dentro de si um arsenal do processo de interação com o mundo em há um
desejo natural para o jogo.

Portanto, a partir desse período a criança se encontra com uma maior facilidade de
aprender e de apreender o mundo, logo, o
jogo serve nesse período como o grande salto para todas as outras aprendizagens, inclusive as acadêmicas, as escolares.
Wallon (2007), pesquisador francês se
preocupou em pesquisar a relação do ser
brincante, com o lúdico com as origens do
pensamento humano, ou seja, como a criança
origina nos seus primeiros momentos de vida,
nas suas primeiras experiências interativas
com o mundo como se origina o processo
do pensar. Se imaginarmos que mediação da
aprendizagem passa pelo processo do pensamento precisamos considerar os estudos de
Wallon (2007), ou seja, quanto mais a criança
estiver com o pensamento solidificado ou o
processo de condição do pensamento elaborado a favorecer não só a interação com
o mundo, mas, a apreensão dos conteúdos
escolares, de outras aprendizagens sociais.
Temos Vygotsky (1984), que é a chave
e se torna uma lenda dentro da psicologia
educacional uma vez que ainda há muito a
ser descoberto, compreendido sobre Vygotsky por sua atualidade. Vygotsky é o fundador
da pedagogia ou da filosofia sócio-histórica,
ou seja, o ser humano é o que vai sendo
construído ou co-construindo junto com as
interações sociais e a nossa história de vida.
Vygotsky (1984) pesquisou a relação
da criança com o jogo e com os jogos infantis num primeiro momento relacionado a sua
carga de experiências sociais e históricas que
a criança vai herdando.
Huizinga (1990), sociólogo de extrema
importância que fez no início do século XIX o
elo entre a sociologia com o jogo, defendia
que o ser humano tem como características
intrínsecas ao nosso ser social a atividade
lúdica.
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O autor propõe uma definição para o
jogo que abrange tanto as manifestações
competitivas como as demais. O jogo é uma
atividade de ocupação voluntária, exercida
dentro de certos e determinados limites de
tempo e espaços, seguindo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias,
dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentido de tensão, de alegria e
de uma consciência de ser diferente da vida
cotidiana.
A criança aprende porque brinca ou
porque aprendeu ou ela brinca porque aprendeu? Ou seja, a criança aprende porque brincar ou brinca porque aprendeu? Temos em
Piaget (1975) e em Vygotsky (1984) a constatação de que a criança é um ser social, ela
apreende o mundo quando brinca e reconstrói esse mundo ampliando, modificando e
transformando o mundo em que vive a partir
de suas experiências.
Na medida em que a criança brinca ela
amplia as possibilidades e aprende pelo processo de brincar, então, brincar na realidade
é de extrema importância para o processo
do desenvolvimento infantil, sem brincar o
conhecimento se torna mecânico. Por exemplo, na formação do professor na Academia
se estuda a teoria do brincar, mas o futuro
profissional não brinca na Academia, logo,
aprendemos brincar brincando.
O que percebemos é que o ser humano
precisa brincar mais, construir teorias novas
por meio do brincar uma vez que o ser humano sabe como brincar, brinca o tempo todo.
Essas questões na escola são teorizadas tornando acadêmico o simples fato de brincar.

Há uma tendência de o professor dizer, orientar os alunos para a hora do brincar, como se brincar tivesse hora e fosse um
processo estanque, o momento separado de
todo o processo. Não, aprender é um processo lúdico, quando o aprender perde essa
dimensão o conhecimento se torna técnico,
engessado, decorado, um exercício de memorização, sem sentido, sem significado.
Se o ser humano está à vontade ele
brinca, quando não está à vontade se torna
sério, sisudo. De certa forma na Escola se
perdeu a liberdade de expressão, se perdeu
à vontade e essa forma de estar à vontade.
Diante de toda essa reflexão surge a
seguinte questão: em que direção nós estamos construindo a vida adulta das nossas
crianças? Nós estamos modelando, nós sociedade adulta, educadores, nós estamos de
certa forma modelando as nossas crianças,
os nossos jovens a serem os adultos sisudos
que nós somos, ou seja, os adultos que não
se permitem brincar, que não se permitem
ao lúdico, como se o processo de brincar se
encerra no processo de Educação Infantil e,
a partir da inserção do próximo segmento de
ensino a criança passa a ser adulta e não se
pode mais brincar porque a vida é pra ser
levada à sério. De certa forma conduzimos
isso em nossos discursos com as nossas
crianças.
O professor não necessita de estar preocupado com o dilema ou o lema “daquele
biscoito famoso” – “é por isso ou por aquilo”,
ou seja, a criança brinca para aprender ou
aprendeu por isso brincou? Não há necessidade nenhuma de se debruçar sobre esse
lema do biscoito, mas precisa ser colocado
na prática, na experiência observando os indicadores de mudança no processo de aprendizagem.
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Aí teremos a relação do lúdico com a
afetividade e autoestima da criança, esse ser
em processo de descoberta. O jogo é feito
para ser jogado em grupo. Prioritariamente
os professores das séries iniciais que tem o
hábito, tem a prática da inserção do lúdico
dentro do processo educativo o fazem geralmente por dois motivos: pela preocupação do
desenvolvimento cognitivo em que o jogo é
um excelente adjuvante no desenvolvimento
cognitivo e para o processo de socialização
em que o jogo é visto como um espaço gratuito para favorecer a socialização entre os
alunos no processo de ensino-aprendizagem
a partir do lúdico.
No bojo da atividade lúdica existem
uma série de fenômenos que surgem quando
a criança brinca que está sendo conduzida,
veiculado no discurso, na prática da atividade
lúdica. A afetividade é o primeiro fenômeno
porque na inter relação nos momentos dos
processos de interação estarem atuando dentro dos processos de socialização estão os
processos de integração, os processos de
interação – agir entre, entrar, fazer parte, penetrar dentro do grupo as relações afetivas
positivas ou não, há que se considerar que
nem todo afeto é o afeto adequado até porque existe o desafeto, sobretudo, na ideia do
jogo ao se propor um jogo competitivo – a
presença de desafeição faz parte da competitividade que o jogo conduz.
Daí a necessidade do preparo do professor, da consciência que o professor tem
que a ferramenta lúdica é uma ferramenta
importante, mas que precisa ser levada muito a sério desde o momento da seleção da
atividade, ou seja, o que se quer priorizar com
a prática daquela atividade específica, será
priorizado o aspecto cognitivo apenas ou o
aspecto socializador?

O aspecto afetivo está junto mas qual
o valor que se quer atribuir, a ênfase que se
quer dar, o peso que quer ser dado, certamente o peso dado será o do bom afeto que é
o momento em que aparece a questão da estima, da afeição, da simpatia, da empatia, dos
valores até serem visíveis surgem os princípios da autoestima e do autoconceito, porque
o autoconceito vai surgir a partir da relação
que a criança estabelece com o outro, que
é normalmente uma relação histórica, social,
cultural, ou seja é como a criança vai dar valor, valorar ou valorizar o que o outro diz dele,
como o outro o vê dentro da atividade lúdica.
A partir desses aspectos aparece a
questão da criatividade na medida em que
cada jogo é um desafio e cada desafio a vencer é um aspecto que a criança irá perceber que precisou engendrar outras soluções,
precisou inventar a capacidade de invenção
dela possibilitou que ela ultrapassasse aquele
limite, aquele obstáculo proposto pelo jogo.
E por fim, temos o aspecto motivador,
na medida em que a criança atingiu a meta
final do jogo proposto, se sentirá motivada
ou a continuar o jogo ou a jogar outro jogo,
ou, enfim, o aspecto da alegria, o aspecto de
estar finalizando uma proposta uma vez que
foi feito todo um desenho no sentido de “A”
até “B”, ou seja, ela atingiu os objetivos propostos e isso propicia um desenvolvimento de
aprendizagem mais lúdico, mais alegre, mais
prazeroso no desenvolvimento da criança.
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NA
REGÊNCIA EM SALA DE AULA
Muitas vezes o professor fica muito centrado na questão da utilização dos recursos
materiais, mas a brincadeira é uma coisa
construída a partir de qualquer estímulo do
que acontece no contexto onde o aprendizado é experienciado, vivido, absorvido, ou seja,
a criação de uma possibilidade de aprendizagem lúdica.
É necessário que o professor se esquematize, ou seja, é preciso ter objetivos claros na tomada desta ou daquela decisão e
a finalidade de suas ações. Nesse sentido,
o professor precisa ter a atividade planejada.
No entanto, uma situação problema, uma dificuldade na classe a partir da colocação de
um aluno, o professor pode transformar essa
ação em um momento lúdico.
A função dos jogos e brincadeiras não
se limita a sensações e sentimentos vivenciados pela criança, mas são de extrema importância para que a criança estruture seus
vínculos sociais, oportunizando a habilidade
de sentir-se cidadão, que ultrapassa a experiência individualizada (VYGOTSKY, 2001).
Esse tipo de brincadeira é uma experiência coletiva viva da criança e, neste
sentido, é um instrumento absolutamente
insubstituível de educação de hábitos e
habilidades sociais. Ao lançar a criança
em novas situações, ao subordiná-la a
novas condições, a brincadeira a leva a
diversificar infinitamente a coordenação
social dos movimentos e lhe ensina flexibilidade, elasticidade e habilidade criadora como nenhum outro campo da educação (VYGOTSKY, 2001, p. 122).

Às vezes, nós adultos temos uma ideia
de que a criança não consegue brincar por
ela mesma, e diante dessa constatação concluímos que ela precisa de uma mediação
adulta para dizer quais são as regras, que
este é o jogo e é assim que se deve proceder, sendo que a criança já brinca, ou seja,

é natural dela o brincar, então se é criado
um espaço do brincar não como a hora do
brincar, por exemplo, se foi trabalhado um conhecimento matemático, essa atividade para
ver se o aluno aprendeu poderia ser a oportunidade de criar um jogo para que a criança
possa brincar com seu colega, criar um jogo
em que a criança irá socializar o conhecimento de algum tema específico.
Na criatividade, o jogo tem a resolução
de problemas que permite uma série de respostas diferentes, é necessário em sala de
aula dar a oportunidade para os alunos, dar
mais de uma resposta, dar várias respostas,
dar respostas inusitadas, essa situação, de
certa forma, conduz para um momento mais
livre, mais espontâneo, de expressão inclusive, de dar alegria, humor.
O professor precisa ter essa sensibilidade para o desenvolvimento da pessoa
humana, vai conseguir em certos momentos
perceber que aquele é o momento exato para
introduzir uma brincadeira, é o momento que
pode ser conduzido com a família. Temos algumas experiências em que os pais vão para
a escola para ensinar como é que eles brincavam na infância, para resgatar alguns jogos
em termos culturais, históricos, no entanto, é
de fundamental importância permitirmos que
sejam criadas novas formas de brincar.
Nós adultos temos a necessidade de
controlarmos mais esse tempo, a brincadeira
dirigida é o momento de aprender, as crianças
aprendem jogos novos, brincadeiras novas,
mas as crianças criam, modificam os jogos
que aprendem, aprendem, constroem coisas
novas e maneiras novas de vivenciar o jogo
com novas regras que são criadas por eles
no momento em que se joga ou se brinca.
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Atualmente muitas crianças estão brincando sozinhas diante de um computador, a
socialização precisa ser resgatada com o advento das novas tecnologias uma vez que a
criança que aprende a brincar sozinha com
um aparelho, com uma máquina ela deixa de
interagir com o ser humano. A Escola e a família precisam estar atentos e flexibilizar esse
ambiente de brincadeira.
Estamos vivendo em uma sociedade
que está neutralizando os seres humanos em
função que as pessoas têm horas específicas
para certas coisas, deixando assim, o lazer,
o lúdico, as brincadeiras para um segundo
plano. Isso reflete na escola e no processo de
aprendizagem na vida das crianças na sala
de aula.
O lúdico precisa ser contemplado na
formação do profissional que irá trabalhar
com as crianças na Educação Infantil. A maior
parte dos nossos professores realizam isso
na prática, ou seja, aquela professor que é
mais flexível, demonstra ter mais sensibilidade
até por uma questão de personalidade tenha
mais facilidade, mas existem outros tipos de
professores que não vivenciaram isso, de formação enquanto pessoa não passaram por
isso, então, apresentam mais dificuldades
para esse tipo de prática pedagógica.
Os cursos deveriam se voltar mais para
a estratégia de agrupamento de alunos, para
questões mais práticas em termos de agrupamentos em sala de aula, de dinâmicas, de
trabalhos diversificados e junto com tudo isso
a questão lúdica vem ampliar o processo de
aprendizagem dos alunos.
A reforma curricular nos cursos de pedagogia introduziu uma disciplina chamadas
Atividades Lúdicas voltadas para as séries iniciais é obrigatória nos Cursos de Pedagogia
e não nos Cursos de Licenciatura, o que é
um erro e acontece um fenômeno curioso em
que os futuros professores se envolvem muito
com a disciplina , se entregam na disciplina

e a missão da disciplina é cumprida e atinge
os objetivos propostos.
No entanto, existe uma desvinculação
entre a formação e a prática. Quando o professor chega na prática e na regência da sala
de aula lhe é apresentado um currículo engessado, inchado, superlotado onde se prioriza
a disciplina e o conteúdo e o espaço para o
que se julga secundário – o brincar – passa
a deixar de fazer parte do processo de aprendizagem dos alunos.
Os professores são orientados pelos
Gestores e Coordenação Pedagógica que
precisam priorizar as disciplinas e os conteúdos porque são essas que fazem a grande
diferença nas estatísticas, na hora que a comunidade vai cobrar o que os alunos estão
aprendendo.
É de extrema importância que a família
compreenda que o lúdico, o brincar, o brinquedo são parte do aprendizado, que não
está apenas para ocupar um horário que seria vago para o aluno ou que seria um horário
para recreação que é outra coisa, recreação
é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança.
No entanto, o lúdico enquanto ferramenta adjuvante no processo educativo nas séries
iniciais, infelizmente na prática é vista com
uma dicotomia absurda. Na Escola pública
não é necessário ter um arsenal de recursos
materiais para que o lúdico possa ocorrer,
fica a questão de onde está a criatividade do
educador do ponto de vista da confecção do
brinquedo por meio da sucata que não é uma
proposta que é nova em que o brinquedo é
para se jogar e ser manipulado. Portanto, a
confecção e a manipulação pela criança é
também um objeto lúdico cheio de possibilidades pedagógicas que muitas vezes não se
utiliza na regência em sala de aula.
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Na Rede Pública se tem as Oficinas Pedagógicas em que o Currículo é voltado para
as questões do desenvolvimento, no entanto,
o professor não se apossou dessas questões
do Currículo na Rede Pública. Existe um vácuo entre o que o Currículo preconiza e aquilo
que acontece no contexto escolar, no processo de aprendizagem.
Estamos passando por um momento
crítico em que se precisa voltar a olhar para
essas questões, não só nas séries iniciais na
Educação Infantil, inclusive na Educação Infantil os pais falam que o filho vai à Escola
só para brincar, nas séries iniciais já deixa de
brincar e quando chega nas séries finais do
Ensino Fundamental é dito aos alunos que
brincar tem um determinado horário e no Ensino Médio acabam as brincadeiras, no Ensino é para se preparar para uma Faculdade
é lá é dureza. Esse discurso é cruel e não
impossibilita o brincar, o lúdico na aprendizagem.
Normalmente na Academia se trabalha com o fato de perceber se o aluno não
aprendeu, não houve significado, não houve
um processo de construção conjunta desse
conhecimento em que a pessoa não cresceu, não ampliou os seus horizontes sobre
o mundo, não fez o conhecimento novo, não
construiu coisas novas, reproduziu-se modelos antigos da educação, isso precisa ser repensado.
Nesse sentido, esse processo de construção passa da flexibilidade não só de pensamento, mas por uma flexibilidade de ter
mais coisas dentro da escola, mas do que vai
se aproveitar do espaço que se tem na escola
para construção de algo próprio dos alunos,
algo novo, algo que se faça parte, no sentido
de pertença e isso falta tanto na questão do
professor, quanto da questão da Escola, da
família e da sociedade de ter esse olhar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados de pesquisas de autores consagrados
que refletem sobre a temática e pretende ser
um estudo para compreender como se dá o
aprendizado e o desenvolvimento estão inter
relacionados desde o nascimento da criança,
sendo os atos intelectuais decorrentes de práticas sociais, assim, o indivíduo se faz humano apropriando-se da humanidade produzida
historicamente de forma relacional que vai lhe
constituindo como humano ser.
É de extrema importância a observação
do desenvolvimento das habilidades e competências que irão possibilitar a compreensão
e interiorização do mundo humano pela criança, portanto, é essencial trabalhar atividades
operacionais, pois é a partir da interação com
o meio, determinado por um ato intencional
e dirigido do professor (cuidador e/ou acompanhante/mediador/adulto) que a criança
aprende (VYGOTSKY, 1998).
A presente pesquisa conta com os
aportes teórico metodológicos dos trabalhos de Almeida (1995), Barbosa (2009),
Boba (2009), Dallabona (2004), Kishimoto
(2001,2002), Piaget (1970, 1971), Vygotsky
(1984, 1994, 1998, 2001), entre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, obras e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão acerca da
inclusão no processo de ensino-aprendizagem abordada na presente pesquisa.
O uso de jogos ou de qualquer atividade lúdica só será possível quando pensado e
integrado aos processos de ensino e aprendizagem, envolvendo os alunos e a mediação
doente. Não é possível comprometer o aprendizado nas práticas pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma grande angústia dos professores com relação ao agora, ao fazer, o professor
sabe que a teoria é de extrema importância, no entanto, a urgência é a prática.
O lúdico contribui de forma significativa no processo de aprendizagem dos alunos,
desde o nascimento até a morte nossa existência é permeada por ludicidade. Entretanto,
é na infância que esta característica se torna vulto e, sabidamente, torna-se o epicentro do
desenvolvimento humano.
O universo lúdico é uma lacuna que precisa ser ocupada uma vez que a tecnologia,
os brinquedos eletrônicos são mais utilizados do que os brinquedos que são construídos de
forma conjunta pelos alunos em seu processo de aprendizagem.
O resgate do espírito lúdico, do fazer, da manipulação do brinquedo desenvolve habilidades essenciais no desenvolvimento infantil. Quando o professor tem criatividade, tudo que se
joga fora tem uma utilidade e pode ser reaproveitado como desenvolvimento da capacidade
lúdica nos alunos em sala de aula de forma prazerosa e alegre.
A criança precisa criar e recriar a imaginação e extrapola deixando um caminho aberto
que extrapola o brinquedo em si. É possível aprender brincando quebrando os tabus para os
paradigmas que a aquisição do conhecimento proporciona aos alunos.
Coragem e teimosia fazem parte da aventura de ensinar. Hoje existem diversas formas
de fazer os alunos aprenderem e estamos imersos em uma onda tecnológica que prioriza
o individual em detrimento de um trabalho em grupo. No entanto, ousar é possível e só se
chega quem se arrisca a percorrer um caminho que vai ser determinante e determinado onde
pode se chegar.
Ensinar é iluminar caminhos, portanto, o profissional da Educação Infantil precisa ter o
perfil necessário e deve ter o prazer de ensinar e aprender com as crianças no seu processo
cognitivo em que as descobertas são experienciadas a partir da prática em que o lúdico deve
ser uma constante no aprendizado.
A criança que brinca é estimulada a ter saúde física, a ter saúde emocional e a brincadeira é uma ferramenta de incentivo e de estímulo para o desenvolvimento cognitivo.
Na medida em que a criança vai crescendo a brincadeira vai sendo deixada de lado e
se a criança não vivencia esse processo no seu desenvolvimento infantil ela se tornará um
adulto que terá falta desse elemento.
Portanto, a brincadeira forma a criança para a vida adulta. O professor deve buscar a
formação integral do ser humano com saúde mental, saúde física, saúde emocional e para
isso, o ser humano precisa ser cuidado para que possa se tornar pleno em todas as etapas
do seu desenvolvimento que se inicia na infância e perdura enquanto existir.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA EDUCACIONAL E PARTICIPAÇÃO NO
AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: Neste trabalho serão apresentadas visões de alguns autores sobre a temática da gestão
democrática educacional, como ela se efetiva no ambiente escolar, a função do gestor que atua
democraticamente, a participação da comunidade, entre outros. Os temas abordados foram
discutidos com base na pesquisa bibliográfica e citações de alguns autores como Vitor Paro e
Naura Syria. Como o objetivo de mostrar a importância de se ter um boa gestão democrática
para se encontrar novos caminhos para termos uma escola “real”, respeitando seu contexto e de
sua comunidade, mas com qualidade de ensino.

Palavras-chave: Gestão; Democracia; Participação.
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INTRODUÇÃO

A

escolha do tema se deu pela necessidade de discutir e conhecer o trabalho do
gestor, sua função dentro da escola e tudo que permeia seu cotidiano; visto que
gestão é um tema muito amplo a democracia dentro do ambiente escolar foi
escolhida para um estudo mais específico.
É necessário estudar esse tema porque todos que se formam no curso de Pedagogia
podem assumir a gestão de uma unidade escolar. Partindo desse pressuposto, entende-se que
o futuro pedagogo (a) não deve ser alheio ao cotidiano escolar; e a gestão é uma das áreas
educacionais que mais devem ser conhecidas, visto que é onde as decisões ocorrem. Sendo
que o gestor deve ter interação com a equipe escolar e conhecer todos que fazem parte da
mesma. Os problemas de pesquisa que estão envoltos na temática são: Como se efetiva a
gestão democrática no âmbito escolar? Como é a interação do gestor com a equipe escolar?
Diante dos problemas de pesquisa, algumas hipóteses são levantadas que posteriormente podem ser confirmadas ou refutadas, tais como: o gestor não passa por indeciso, pelo
contrário, tem a equipe escolar ao seu lado, e o trabalho flui de forma natural. O gestor passa
a não ser importante, visto que todos participam das tomadas de decisões; ou mais acaba
sendo desautorizado.
Os objetivos deste trabalho são: entender como funciona a gestão democrática e o cotidiano do gestor que atua dessa forma e identificar as variáveis existentes: o gestor democrático
e a equipe escolar; o gestor democrático e os alunos, em suma os aspectos que fazem parte
do trabalho do gestor escolar. Para a realização deste trabalho foram utilizados dois métodos
de pesquisa: bibliográfico onde teses de alguns autores sobre a temática foram abordadas,
tais como Paro e Ferreira; e pesquisa de campo sendo realizadas entrevistas com diferentes
funcionários que compõem a equipe escolar.
A seguir serão apresentadas as definições de gestão e democracia isoladamente foram
abordadas para que se compreenda melhor o significado de ambas separadas para posteriormente entendê-las juntas. Na seção posterior, será feita uma breve síntese de como começou
a gestão democrática no Brasil, e em seguida como foi explorada a questão da participação
nas tomadas de decisões e em específico a participação da comunidade no ambiente escolar.
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A DEFINIÇÃO DA GESTÃO,
DE DEMOCRACIA E GESTÃO
PARTICIPATIVA
Segundo o conhecimento do senso comum, o termo gestão é muito utilizado principalmente em empresas, comércios, unidades
escolares, entre outros ambientes; por isso,
antes de qualquer teoria sobre a temática é
necessário conhecer o que alguns autores
dizem a esse respeito, suas principais ideias.
É preciso entender quais são as funções de
um gestor primeiramente de forma geral, para
posteriormente compreender o trabalho do
gestor educacional.
De acordo com Paro (2001) para os
teóricos modernos a sociedade é um grande
conjunto de instituições com a necessidade
de que os trabalhadores tenham suas tarefas
coordenadas por pessoas ou órgãos administrativos. Para ele, a visão está fundamentada
na sociedade capitalista; e a escola precisa
ser administrada, visto que é uma instituição.
Entende a administração como em um processo histórico que deve ser examinado independente de qualquer estrutura social, não relacionando as relações econômicas, políticas,
sociais, baseadas na produção capitalista.
O autor define a administração como
uma atividade humana, ou seja, apenas o homem tem a capacidade de coordenar, direcionar; sendo a mesma uma atividade que exija
a utilização do raciocínio.
Para Paro (2001) a diferença da ação
do homem e da ação do animal é que esta
age pelo extinto, sem nenhuma intervenção
racional, que não lhe é cabível. Segundo Paro
(2001) a administração não é apenas uma
ação do homem como também necessária ao
mesmo, entende que a capacidade de modificar sua situação natural é o que diferencia
o homem do animal.

Explicita a administração como a utilização de recursos racionais, que podem ser
materiais: o homem com a natureza; ou esforços despendidos que precisam ser direcionados estabelecendo um propósito em comum,
ou seja: as relações entre os homens. Cita
que a relação do homem com a natureza se
dá pelos trabalhos, dessa forma: o homem
se apropria da natureza para um fim previamente já estabelecido. Define a relação do
homem com a natureza como “racionalização
do trabalho”, não com a mesma visão capitalista e sim no sentido de identificar. Sobre
as relações dos homens entre si, relata que
o homem não age isoladamente, porque faz
parte da existência humana.
De acordo com Paro (2001), desde os
tempos primitivos o homem vê a alcançados
quando se tornavam comuns a todos, dessa
forma, a administração não sim necessidade de seu trabalho ser executado, entendendo que seus objetivos eram de no esforço
coletivo, chamado coordenação do esforço
humano coletivo ". Ou seja, a administração
segundo Paro(2001) pode ser entendida de
duas maneiras: racionalização do trabalho e
se concretiza isoladamente, mais coordenação, que ao mesmo tempo que são dependentes mutuamente podem ser estudadas e
definidas isoladamente.
O autor escreve que as relações entre
os homens não podem ser de dominação,
pois estes têm domínio sobre a natureza e
não entre si. Se o homem domina a outro
homem está reduzindo-o a um produto da natureza, retirando-lhe a condição de humano e
impondo-lhe a condição de coisa, definindo-o
como não ser humano. Dessa forma, entende-se que a visão sobre administração predominante está equivocada, visto que nessa
concepção homens são subordinados a outro
homem.
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Para Paro (2001) a relação entre os
homens deve ser de cooperação e não de
dominação, sendo o administrador a pessoa
que coordena, direciona, porém não impõe.
Segundo Paro (2001) em toda atividade administrativa existe a consciência que pode ser
definida como práxis criadora e práxis imitativa. Na práxis criadora a idealização realização
estão juntas, indissoluvelmente; na práxis imitativa a presença da repetibilidade é contínua,
sendo e o objeto real uma cópia do objeto
ideal. A práxis imitativa só pode vir e existir
se anteriormente houver uma práxis criativa,
visto que repetirá o que a primeira vez.
O autor destaca a consciência prática como fundamental e sempre presente na
administração criadora. Também relata duas
formas de práticas: espontânea e reflexiva.
Na prática espontânea o indivíduo realiza a
ação sem nenhuma relação com o que se
faz, de uma forma mecanizada, vai realizando
as ações conforme vai se dando. Na prática
reflexiva o indivíduo participa de forma consciente da sua ação. Considera que ao longo
de sua vida o homem enfrenta um processo
no qual passa da ação espontânea para a
ação reflexiva.
Salienta a atividade administrativa como
sempre existente nas diversas formas de organização social. Entende que a administração
vem evoluindo ao longo dos tempos, considerando-a de caráter progressista, participando
das contradições tais como políticas, sociais,
econômicas, entre outras em cada período
histórico. Define como relações de produção
a maneira que o homem se organiza com
a natureza e com o homem. Segundo Paro
(2001) a administração está sendo utilizada
pelas classes dominantes, em uma relação de
poder, centralizada no capitalismo, o que não
significa que a classe dominada não possa
superar, desde que a atividade administrativa
seja elevada de uma prática espontânea para
uma prática reflexiva.

De acordo com Ferreira (2001) a escola
é uma instituição onde o saber é socializado,
e a vida futura dos alunos dependerá da forma como a escola é administrada, ou seja,
a boa ou má administração influenciará em
todos os aspectos da vida social desse aluno. Salienta que a participação da equipe e
da comunidade escolar são fundamentais em
uma gestão democrática; define gestão como
gerenciar, administrar, tomada de decisão.
Dessa maneira, na gestão escolar o diretor é quem tem a responsabilidade de tomar
as decisões e levar a instituição a alcançar
seus objetivos. A escola deve garantir a qualidade do ensino para a promoção humana.
Segundo a autora, a gestão democrática da
educação de forma coletiva (com a participação de todos), constrói a cidadania da escola
e de seus integrantes, desenvolvendo uma
consciência de participação.
Relata que hoje é notório que os professores preferem atuar em uma instituição
na qual a gestão é democrática, todavia, o
significado desta ainda não está esclarecido e
vai se definindo à medida que os procedimentos vão acontecendo, dessa forma, entendese que o corpo docente ainda não entendeu
o seu papel, sua função dentro da gestão
democrática, que acaba sendo mal efetivada por falta de informação sobre a mesma e
busca por parte da equipe escolar.
Segundo Ferreira (2001) a gestão escolar não deve se preocupar apenas com o
projeto político - pedagógico da instituição,
ao contrário deve participar de todos os aspectos que constituem o que se define por
escola, principalmente em sala de aula, pois
é nesta que é executado o que foi planejado,
é projeto político pedagógico em ação. Entende que a gestão escolar deve garantir a
qualidade do ensino, propiciando ao educando a oportunidade de se tornar mais humano, no sentido de conhecimento. Salienta que
a administração é uma escolha entre várias
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possibilidades; ou seja, antes da tomada de
decisão surgem várias ideias que vão sendo
discutidas até chegar a uma ideia comum que
visa a melhoria.
De acordo com Ferreira (2001) a construção coletiva da administração se dá por
meio de um processo onde estão envolvidos:
finalidades dos cursos para professores e alunos, disciplinas, planejamento de conteúdos,
atividades diferenciadas, tipos de recursos,
entre outros, é a prática coletiva que constrói
a gestão democrática da educação. A autora
define a palavra administração como sinônimo de decisão, e esta significa resolução,
que ocorre em um processo a partir do conhecimento; então na administração escolar
decide-se a partir do que se conhece e o que
pode ocorrer, tomando tal decisão.
Segundo a autora, os conflitos ocorrem
porque todas as pessoas têm ideias que acreditam serem perfeitas (e do ponto de vista individual pode até ser), por isso as defendem.
Em uma perspectiva democrática cada um
expõe sua ideia, debatem até chegarem em
uma concordância que priorize as necessidades e muitas vezes o óbvio que a pessoa por
si só muitas vezes não consegue enxergar,
esse é o pensar coletivo.
Dessa forma Ferreira (2001) destaca que
a tomada de decisão é um processo, é resultado de etapas nas quais as ideias vão sendo
esclarecidas, ou até modificadas, ao longo de
debates (conflitos de ideias). Quando as pessoas expõem suas ideias estão propiciando um
novo olhar construído sob cada argumento levantado. Segundo Ferreira (2001) para entender
a gestão da educação é necessário compreender as realidades para a formação do homem,
salvando a unidade e a diversidade humana.
Segundo Hora (2005) a administração escolar
tem seus fundamentos na Teoria Geral de Administração; para ele a eficácia da administração
preocupa-se com a execução de objetivos associados aos aspectos pedagógicos.

Entende a efetividade como critério fundamental para encontrar a resolução desejada pela comunidade, a prática que dirá se a
tomada de decisão foi correta ou não. Salienta que quanto mais participativo e solidário
forem os processos administrativos maiores
serão as probabilidades de qualidade da vida
humana; dessa forma, o papel do administrador se torna mais fácil, visto que apenas terá
que coordenar as ações entre os diferentes
componentes da equipe, chegando a realização individual e coletiva.
De acordo com Weffort (1996) é necessário saber quais são as perspectivas da
consolidação da democracia política em um
país que está se afundando em uma crise e
apresentando um quadro de desigualdades
sociais enormes. E a qual tipo de democracia busca-se, estes aspectos são visíveis na
política de um país. Segundo Weffort (1996)
a mesma ideia é vista de várias maneiras e
não existe consciência, nela se detecta um
laço nas questões teóricas clássicas sobre a
formação do Estado Moderno, a democracia
moderna.
Existem diferenças entre os dois contemporâneos do século XIX: Marx e Tocqueville. Entre os autores mais recentes que abordaram o tema incluem-se Hannah Arendt e
Norberto Bobbio, por seus trabalhos abordando temas europeus e Robert Dahl por seus
escritos sobre a evolução da democracia
norte-americana, essas questões se tornaram
sem importância no Brasil e em vários países
latino-americanos em que a democracia política até então não tinha chegado a se consolidar. Na América Latina, a democracia ainda
estava em fase de mudanças, e não havia
existido uma democracia, todas as tentativas
não passaram de tentativas frágeis e instáveis
com exceções no Chile, Costa Rica e Uruguai.
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De acordo com Weffort (1996), em outubro de 1988 foi promulgada a nova Constituição, costuma-se usar um estilo jurídico
institucionalista. O autor relata Ulysses Guimarães que faz questão de enfatizar o vínculo
entre a defesa da liberdade política e da igualdade social. A constituição quer transformar
o homem em cidadão com direito e deveres.
Segundo Weffort (1996) existem muitas discussões sobre o que são novas democracias
como ponto de partida, entendendo que as
novas democracias surgiram desde os anos
70; a primeira resulta da Revolução dos Cravos. As novas democracias são aquelas que
a construção ocorre pelas condições políticas
de uma transmissão na qual é impossível a
destruição do passado autoritário.
De acordo com Chauí (2000) a democracia é um tema que gera muitas discussões por ser um tema que mesmo com a
rivalidade é compreendida por não serem
todos que desejam, pois a interrogação da
democracia é uma indagação que todos são
sujeitos a conhecer e fixar realmente em suas
representações, pensar e correr o risco que o
trabalho sem fixação não corre. O pensar é o
movimento da prática social, é a aceitação da
diferença entre o saber e o fazer, entendendo
os limites entre a teoria e a prática que leve
a entender se o desejo da unidade não seja
engano, visto que a democracia aproxima os
indivíduos.

A GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Segundo Gutierrez e Catani (2003) a
questão da participação está presente na
discussão da forma de administrar. Após
a Segunda Grande Guerra o mundo passa
por mudanças culturais, alguns fatores foram
questionados: o comportamento individual, a
estrutura familiar, a sexualidade e as instituições. Essas mudanças geraram a ideia de
participação como alternativa administrativa
e estratégica. O filósofo alemão Habermas

afirma: "[...] Participar significa que todos podem contribuir, com igualdade de oportunidades, nos processos de formação discursiva
da vontade [...] " (1975, p. 159).
De acordo com Gutierrez e Catani
(2003) a escola só pode ser compreendida
a partir de um conhecimento prévio. A escola
pública atende a um público real que envolve
a miséria e a pobreza em todos os sentidos.
A escola pública tem intensa relação com a
comunidade; quando fala-se em gestão participativa na escola pública refere-se a uma
relação entre desiguais onde a escola está
desaparelhada financeiramente para enfrentar
desafios e a comunidade não está preparada
para a prática da gestão. Na administração a
questão da participação está garantida por
meio do funcionamento do Conselho Escolar.
Segundo Gutierrez e Catani (2003) a
participação se fundamenta no diálogo entre as partes, ocorre entre pessoas com formações e habilidades diferentes. Segundo
a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei n° 9394 de 20 de dezembro
de 1996) a participação procura flexibilizar
e descentralizar as estruturas educacionais,
com isso o Conselho Estadual da Educação
Paulista aprovou para a rede pública maior
autonomia e gerenciamento. Segundo Luck
(2005) a gestão participativa envolve os funcionários em um processo decisório, na solução de problemas, na tomada de decisões
e acompanha a manutenção para suprir as
necessidades das pessoas a quem os serviços se destinam. Quando refere-se às escolas e sistemas de ensino o conceito de gestão
participativa envolve além dos professores e
funcionários, os pais, os alunos e a comunidade todos voltados na melhoria do processo
pedagógico. De acordo com Luck (2005) a
gestão participativa é importante para aprimorar a melhoria no processo pedagógico da
escola, garantir o profissionalismo dos professores, apoia o desenvolvimento de objetivos
comuns à comunidade escolar.
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A participação é caracterizada por uma
força consciente, ou seja, toda e qualquer
pessoa tem o poder de influenciar no contexto
que faz parte, se isso não ocorrer os resultados são negativos para organização social
e para a pessoa que participa do ambiente
escolar. Luck (2005) salienta que ao analisar
que o gestor não consegue solucionar todas
as questões escolares sozinho. Criaram a
gestão participativa para que através dela as
tomadas de decisões ocorram com sucesso.
Para que a participação seja efetivada com
êxito é preciso que os gestores conheçam
o trabalho dos seus companheiros, pois na
gestão participativa o poder e as autoridades
são compartilhados.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A FUNÇÃO
DO GESTOR NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
Segundo Hora (2005) a administração
escolar ainda tem uma relação muito direta
com a administração de empresas por não
ter se consolidado individualmente. Cita José
Querino Ribeiro como um dos primeiros teóricos a estudar a administração no Brasil,
afirmando que: " A complexidade alcançada
pela escola, exigindo-lhe cada vez mais unidade de objetivos e racionalização do seu
funcionamento, levou- a inspirar-se nos estudos de Administração em que Estado e as
empresas privadas encontraram elementos
para decorrentes do progresso social. Sendo
evidente a semelhança de fatores que criam
a necessidade de estudos de administração
públicas ou privadas, a escola teve apenas
de adaptá-la à sua realidade.
Assim, a Administração Escolar encontra seu último fundamento nos Estudos Gerais
da Administração". (1978, p.59 ).suas dificuldades renovar De acordo com Hora (2005)
em relação ao estudo da administração escolar encontra-se duas correntes teóricas; os
administradores de empresas que tentam generalizar e os administradores escolares que
tentam mostrar as especificidades da escola.

0 autor salienta que na visão dos administradores de empresas a palavra significativa é
generalidade, e na visão dos administradores
das escolas a palavra significativa é racionalidade. Relata que a burocracia é um aspecto
sempre presente na administração escolar
brasileira, pois se fundamenta na técnica e
na especialização.
Segundo Hora (2005) a administração escolar dentro de um sistema capitalista
não tem autonomia, visto que não participa
das tomadas de decisões que se referem ao
ambiente escolar, quer seja social, político,
econômico, entre outros aspectos. Para ele,
a Teoria Geral da Administração domina a
administração escolar, o que é um equívoco,
defende que os administradores educacionais
devem impor sua teoria, sair do conformismo
para alcançar a prática libertadora, retomando a especificidade da administração voltada
ao ambiente educacional.
Sobre os administradores educacionais
assumirem a sua teoria e deixar de seguir
a teoria dos administradores de empresas,
Hora (2005) relata: “A reconceitualização da
teoria como um conjunto de proposições resultantes do confronto do sujeito com o objeto
numa dada situação reconhece a teoria como
parcial, dinâmica, histórica, sem proprietários
monopolizadores, mas elaborada por todos
os que participam da ação, considerando o
administrador como um educador que se preocupa com a organização do trabalho escolar, como um coordenador de homens independentes, capazes de decidirem juntos suas
ações” (HORA, 2005, p. 35).
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A GESTÃO PARTICIPATIVA
Segundo Gutierrez e Catani (2003) a
questão da participação está presente na discussão da forma de administrar. Após a Segunda Grande Guerra o mundo passa por
mudanças culturais, alguns fatores foram questionados: o comportamento individual, a estrutura familiar, a sexualidade e as instituições. Essas mudanças geraram a ideia de participação
como alternativa administrativa e estratégica.
O filósofo alemão Habermas afirma: "[...]
Participar significa que todos podem contribuir, com igualdade de oportunidades,
nos processos de formação discursiva da
vontade"(1975, p. 159). De acordo com
Gutierrez e Catani (2003) a escola só
pode ser compreendida a partir de um
conhecimento prévio. A escola pública
atende a um público real que envolve a
miséria e a pobreza em todos os sentidos.
A escola pública tem intensa relação com
a comunidade; quando fala- se em gestão
participativa na escola pública refere-se a
uma relação entre desiguais onde a escola está desaparelhada financeiramente
para enfrentar desafios e a comunidade
não está preparada para a prática da
gestão. Na administração a questão da
participação está garantida por meio do
funcionamento do Conselho Escolar. Segundo Gutierrez e Catani (2003) a participação se fundamenta no diálogo entre
as partes, ocorre entre pessoas com formações e habilidades diferentes.

Segundo a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei n° 9394 de 20
de dezembro de 1996) a participação procura
flexibilizar e descentralizar as estruturas educacionais, com isso o Conselho Estadual da
Educação Paulista aprovou para a rede pública
maior autonomia e gerenciamento. Segundo
Luck (2005) a gestão participativa envolve os
funcionários em um processo decisório, na solução de problemas, na tomada de decisões e
acompanha a manutenção para suprir as necessidades das pessoas a quem os serviços
se destinam. Quando refere-se às escolas e
sistemas de ensino o conceito de gestão.

QUAL A FUNÇÃO DA GESTÃO DENTRO
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA?
A Gestão Democrática uma série de
mecanismos e ações coletivas que devem
desencadear numa participação de toda a
comunidade escolar em prol da definição de
planos de ações políticas, financeiras, pedagógicas entre outras. Tratando de assuntos
de âmbito geral de uma Instituição de Ensino.
Gestão Democrática é uma abertura por
parte da equipe gestora em relação a equipe
escolar (professores, secretários, alunos, uma
associação de técnicas e práticas de todas
as esferas envolvidas no ambiente escolar.
E o processo de tomada de decisão que humaniza a escola e ocorre quando todos os
funcionários de uma instituição, empresa, colaboram tanto com ideias, regras bem como
maneiras de gerir. A Gestão Democrática e
colaborativa, onde as decisões finais cabem
ao gestor, porém as opiniões, ideias e vivências educacionais são levadas em consideração.
Partindo das respostas dadas pode-se
supor que as entrevistadas partilham da mesma opinião sobre Gestão Democrática, pois
utilizam palavras que são sinônimos tais como
ações coletivas, abertura, colaboração entre
outras. Na escola se impõe a constituição de
um "Conselho Escolar" formado por membros
que compõem a comunidade escolar (pais,
alunos, professores, coordenador, diretor...).
Portanto, o gestor é um membro como qualquer outro deste conselho com atribuições e
responsabilidades no intuito de gerir coletivamente a escola de forma participativa.
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PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
De acordo com Paro (2000), quando se
fala em gestão democrática na escola pública
parece óbvio estar falando da participação
da comunidade, porém sobre essa temática
ocorre um equívoco, pelas decisões serem
tomadas internamente entendendo que a comunidade está externamente. O autor salienta
que se não houver a participação da comunidade não é democracia e sim um arranjo
entre os funcionários para atender interesses
que podem não tem relação com o que a
população usuária necessita.
Destaca que a gestão democrática deve
implicar necessariamente a participação da
comunidade; ressalta que não é fácil a população estar envolvida nas tomadas de decisões
pela democracia liberal, exemplifica a questão
do voto como uma fragilidade desta democracia, onde se elege um indivíduo para defender
as necessidades da população, o que não
ocorre, visto que ao ser elegido este passa
a fazer parte da minoria detentora do poder.
Segundo Paro (2000) a escola que popularmente chama-se pública na verdade é estatal,
afirma que: "[...] A escola estatal só será verdadeiramente pública no momento em que a
população escolarizável tiver acesso geral e
indiferenciado a uma boa educação escolar
(2000, p. 17). Dessa forma, entende que a
boa educação só pode ser efetivada através
da gestão democrática, visto que o Estado
não demonstra interesse na universalização
do ensino de boa qualidade, nesse sentido
a participação da comunidade se torna mais
importante por se esta supostamente a mais
interessada na melhoria da educação, para
pressionar o Estado a cumprir seu dever.
De acordo com Paro (2000) de modo
geral a escola pública atual vive uma verdadeira calamidade e reivindicar por um espaço nas tomadas de decisões que envolvem a
unidade escolar é mais uma instância entre
tantas outras que faz parte desta temática.

Afirma que: “A participação da comunidade
na escola, como todo processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o
que não elimina a necessidade de se refletir
previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para
a ação" (2000, p. 17-18).
Paro (2000) ressalta que a democracia
só pode ser efetivada a partir da realidade
concreta, partindo desse pressuposto pode-se entender que não há democracia escolar
sem a participação da comunidade, visto que
é esta que conhece as necessidades da região onde vive, desse modo se faz primordial
a presença da comunidade no ambiente escolar, participando de forma coerente.
A afirmativa parece óbvia, porém muitos
educadores só a utilizam na teoria e em seus
discursos. O autor afirma que muitos educadores sabem muito sobre democracia e têm
vontade de efetivá-la em uma unidade escolar,
porém ao assumir a gestão de uma escola
não coloca em prática e apenas recorre ao
autoritarismo e usa a democracia em seus
discursos para que a sua prática não seja
questionada.
Segundo Paro (2000) na escola pública
muitas vezes a democracia é confundida por
diretores pelo fato de serem "liberais" com os
alunos e "permitirem" que professores, funcionários e pais participem de uma ou outra
tomada de decisão.
Ora se esta democracia é deliberada
por permissão ou por alguém que concede
abertura para falar já não pode assim ser
considerada, pois de acordo com o autor democracia não se concede, se realiza. Paro
(2000) salienta que em uma sociedade autoritária, com interesses autoritários e o poder centrado nas mãos da minoria intencionalmente a democracia está caminhando no
sentido oposto, porém é necessário ações
para a transformação social. Afirma que não
se pode tomar os determinantes sociais como
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desculpas para não fazer nada e ficar de braços cruzados, esperando a sociedade inteira
mudar para modificar a escola.
O autor destaca que existem alguns determinantes imediatos autoritários dentro da
escola que barram a participação da comunidade nas tomadas de decisões, tais como:
os múltiplos interesses dos grupos, os condicionantes materiais, institucionais e ideológicos. A relação de interesses dos grupos
apresenta-se de forma aparentemente ingênua, ao maquiar que a escola é uma grande
família, onde todos se amam e se dão bem
e que tudo se resolve com um pouco de boa
vontade, ora fazer de conta que os problemas
não existem não os resolvem, afinal são reais
e necessitam de uma resolução para posteriormente serem superados, é necessário agir
de forma realista.
Exemplifica como relações de interesses dos grupos as greves que os professores
realizam e não são aderidas e apoiadas pela
direção e comunidade, o que é um grande
equívoco visto que o professor reivindica por
melhorias salariais sim, mais também está lutando por um ensino de boa qualidade, ou
seja o ensino não é só de interesse do professor, mais de todos. Os professores que
participaram de greves deveriam ser vistos
como outros olhos pela sociedade, pois quem
não tem ânimo e competência para lutar e defender seus próprios interesses, dificilmente
defenderá os de outrem.
Paro (2000) exemplifica como condicionantes materiais do autoritarismo da escola as péssimas condições de trabalho, que
abrangem a estrutura do prédio da unidade
escolar, baixo salário dos funcionários principalmente dos professores, falta de materiais
didáticos, entre outros. Cita a dificuldade que
um professor enfrenta ao entrar em uma sala
superlotada sem recursos didáticos e ainda
cansado por ter que dar aula em mais de uma
escola para suprir suas necessidades. A falta

de recursos financeiros obrigam o diretor a
se preocupar com as carências da escola ao
invés de empregar seu tempo com o pedagógico, no relacionamento com alunos, pessoal
escolar e membros da comunidade.
Ressalta novamente que essas condições não são desculpas para não fazer nada,
todavia deve-se levar em consideração. Segundo o autor dos condicionantes autoritários
os de ordem institucional são os que mais
impedem a participação da comunidade, pois
a escola pública bem como em uma sociedade autoritária as relações ocorrem de forma
vertical (mando e submissão, salientando que
na escolha de um diretor escolar só há democracia de um dos lados, pois o candidato a
diretor atendendo os requisitos cabíveis para
assumir o cargo e passando em um concurso público, pode escolher em qual unidade
escolar deseja atuar, porém nem a escola e
nem a comunidade escolhemos o diretor que
desejam para si.
Sobre os condicionantes ideológicos do
autoritarismo na escola, Paro (2000) exemplifica sendo todas as concepções e crenças
historicamente envolvidas na personalidade
de cada indivíduo que derivam de determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais, dessa forma é necessário questionar
a razão de ser e os agentes motivadores da
prática e comportamentos no relacionamento
com outras pessoas e grupos. O autor afirma
que a democracia, enquanto valor universal
e prática de colaboração recíproca entre grupos e pessoas, é um processo globalizante
que, tendencialmente deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua personalidade e
não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la.
A prática de nossas escolas está muito
longe de atender ao requisito implícito nesta
premissa. Dificilmente teremos um professor
relacionando-se de forma consequente num
processo de participação democrático da co30 - outubro/2021 - Educar FCE
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munidade na escola se sua relação com os
alunos em sala de aula continua autoritária.
“Se a escola, em seu dia a dia, está permeada pelo autoritarismo nas relações que envolvem diretores, professores, demais funcionários e alunos, como podemos esperar que
ela permita, sem maiores problemas, entrar
aí a comunidade para, pelo menos, exercitar
relações democráticas?"(2000, p. 25).
Segundo Hora (2005) entende-se que a
escola não é um órgão isolado, tem que estar
presente no processo em que as ações sejam
voltadas para as necessidades da comunidade. É preciso entender as relações que a
escola tem com a sociedade. De acordo com
Hora (2005), alguns sociólogos compreendem que é difícil definir comunidade.
Tonnies define que a comunidade se
desenvolve com a família. Para Maciver e
Page, encaram a comunidade como um grupo pequeno ou grande, cujos membros vivem
juntos e partilham, não deste ou daquele interesse, mas das condições básicas de uma
vida em comum. (1973 p. 177). E, segundo
Hora (2005), o que de fato se define é alguém poder viver dentro dela. Para Weber a
comunidade inspira-se no sentido subjetivo.
Salientando que na escolha de um diretor escolar só há democracia de um dos lados, pois
o candidato a diretor atendendo os requisitos
cabíveis para assumir o cargo e passando em
um concurso público, pode escolher em qual
unidade escolar deseja atuar, porém nem a
escola e nem a comunidade escolhemos o
diretor que desejam para si.
Sobre os condicionantes ideológicos do
autoritarismo na escola, Paro (2000) exemplifica sendo todas as concepções e crenças
historicamente envolvidas na personalidade
de cada indivíduo que derivam de determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais, dessa forma é necessário questionar
a razão de ser e os agentes motivadores da
prática e comportamentos no relacionamento

com outras pessoas e grupos. O autor afirma
que a democracia, enquanto valor universal
e prática de colaboração recíproca entre grupos e pessoas, é um processo globalizante
que, tendencialmente deve envolver cada indivíduo, na plenitude de sua personalidade e
não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la.
Para o autor, a prática de nossas escolas está muito longe de atender ao requisito
implícito nesta premissa. Dificilmente teremos um professor relacionando-se de forma
consequente num processo de participação
democrático da comunidade na escola se
sua relação com os alunos em sala de aula
continua autoritária. Se a escola, em seu dia
a dia, está permeada pelo autoritarismo nas
relações que envolvem diretores, professores,
demais funcionários e alunos, como podemos
esperar que ela permita, sem maiores problemas, entrar aí a comunidade para ao menos
exercitar relações democráticas ? (2000, p.
25).
Segundo Hora (2005) entende-se que a
escola não é um órgão isolado, tem que estar
presente no processo em que as ações sejam voltadas para as necessidades da comunidade. É preciso entender as relações que
a escola tem com a sociedade. De acordo
com Hora (2005), alguns sociólogos compreendem que é difícil definir comunidade. Tonnies define que a comunidade se desenvolve
com a família. Para Maciver e Page, encaram
a comunidade como um grupo pequeno ou
grande, cujos membros vivem juntos e partilham, não deste ou daquele interesse, mas
das condições básicas de uma vida em comum. (1973 p. 177). Conforme Hora (2005),
o que de fato se define é alguém poder viver
dentro dela. Para Weber a comunidade inspira-se no sentido subjetivo.
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O QUE DIFERE A GESTÃO
DEMOCRÁTICA DA GESTÃO
TRADICIONALISTA?

QUAIS SÃO AS AÇÕES QUE EFETIVAM
A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM UMA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR ?

Na Gestão Tradicionalista, não ocorre a
participação de todos. Os componentes responsáveis bem como não há transparência e
democracia, segundo a professora de ensino
fundamental. A Gestão Tradicional difere da
Democrática quando não há participação dos
educadores nas tomadas de decisão, quando
em alguns casos acontece autoritarismo por
parte do gestor, quando as decisões que envolvem o trabalho do professor não passam
por uma consulta prévia para a colaboração
do mesmo, de acordo com a professora de
ensino fundamental II. Comparando as respostas das entrevistas pode-se entender que
partilham da mesma opinião sobre o que
difere a Gestão Democrática da Gestão Tradicionalista, pois citam as mesmas palavras
como participação (democracia) e autoritarismo (tradicional) , (HORA, 2005).

A diretora respondendo segundo a
pesquisa entende que a Gestão Democrática ainda é uma utopia no sistema educacional brasileiro. Acreditamos que apenas nas
escolas públicas pode ser efetivada, através
de reuniões periódicas com membros da comunidade a que pertence a escola. Ouvir as
opiniões de todos os membros que fazem
parte do Conselho escolar é a ação que efetiva a Gestão Democrática em uma Instituição
Escolar sendo a vice-diretora. Reuniões de
desenvolvimento do projeto, encontros abertos à comunidade e o respeito às opiniões e
necessidades reais da comunidade são as
ações que efetivam a Gestão Democrática de
acordo com a coordenadora pedagógica. A
professora de ensino fundamental I entende
que a Gestão Democrática é efetivada quando há transparência e liberdade. Segundo a
professora de ensino fundamental II as ações
que efetivam a Gestão Democrática são a
colaboração, participação dos pais, alunos,
professores, sociedade nas tomadas de decisões na Instituição Escolar. Observando as
respostas das entrevistadas entende-se que
elas têm a mesma ideia sobre como a Gestão
Democrática é efetivada no ambiente escolar,
pois citam reuniões, participação de todos e
respeito às diferentes ideias.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizei uma pesquisa com os componentes da unidade escolar em que trabalho
e compartilho algumas opiniões a respeito
deste assunto. A diretora entende a gestão
tradicionalista como extremamente autoritária
e a Democrática sendo participativa. Segundo
a vice-diretora, a gestão tradicional atua de
acordo com a visão do gestor. A Democrática
apesar de gerir com seus princípios, escuta
sugestões dadas por todas as partes envolvidas. De acordo com a coordenadora pedagógica na Gestão Democrática há participação
de todos os grupos (gestão, corpo docente e
discente) e na Tradicional o gestor define os
objetivos sozinho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a pesquisa bibliográfica realizada pode-se entender que a temática da
Gestão Democrática é ainda um assunto muito complexo dentro do sistema público de ensino,
por confrontar as ideias e diferenças. Compartilhar a responsabilidade da tomada de decisão
é um fator que ajuda o ajuda o gestor a interagir com a equipe escolar e comunidade, visto
que segundo os autores pesquisados gestão é administrar, gerenciar. O gestor que administra
ouvindo a todos os membros está fazendo valer as diferentes opiniões, desse modo a democracia se torna algo natural.
Partindo do pressuposto que a escola é um aparelho ideológico do estado (deve servir
à sociedade) deve haver a participação dos que aparentemente serão beneficiados por esse.
Pois ninguém pode entender melhor o que a comunidade precisa do que os que fazem parte
da mesma.
O diretor escolar que escolhe atuar de forma democrática alcança grandes benefícios,
pois quando a equipe docente participa efetivamente das decisões se envolve mais, se compromete mais e o trabalho de modo geral se torna dinâmico, os pais e alunos também sentem-se importantes por participarem e estarem cientes do que acontece no ambiente escolar.
Relacionando a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo pode-se entender que as
entrevistas compreendem de maneira correta o que é gestão democrática e como se efetiva,
aparentemente recorrem a democracia nas tomadas de decisões da escola. De acordo com
os resultados obtidos ao longo desta pesquisa, compreendem de maneira correta o que é
gestão democrática e como se efetiva, aparentemente recorrem à democracia nas tomadas
de decisões da escola.
De acordo com os resultados obtidos ao longo dessa pesquisa, compreende-se que a
gestão democrática educacional é efetivada através de reuniões nas quais pais, professores,
alunos, e os demais componentes escolares participam; também existe o Conselho Escolar
que garante a participação dentro do ambiente escolar no sistema público, cabe salientar que
gestão democrática só existe nas escolas públicas porque no sistema de ensino particular
sempre o que prevalece é o interesse do dono.
Na Gestão Democrática o gestor é visto como um membro do Conselho Escolar, pois
esse, escuta os demais e partilha a sua autoridade. É mais compreendido pela equipe docente e valorizado. Faz-se necessário salientar que mesmo na gestão democrática o gestor
é quem toma a decisão final visto que é o responsável pela Instituição Escolar, ouve a todos
os membros e aceita novas ideias, porém ele é quem efetiva decisão e dá o parecer final.
Segundo a pesquisa realizada a gestão democrática é uma maneira do gestor dividir
suas tarefas e dessa forma estar mais presente nos outros aspectos que envolvem a escola, não ficando apenas com a parte burocrática, quer seja em um recreio ou em um evento
público. A participação da comunidade é essencial na gestão democrática pois é esta que
faz a democracia acontecer, caso contrário só seria um acordo entre funcionários, ou seja,
não existe democracia na escola se não houver a participação desta. Gestão democrática é
dar a voz à comunidade, ouvindo o que realmente é preciso para que ocorra
melhorias na região onde a escola é localizada.
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A ARTE E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO ESTUDO
DA NEUROCIÊNCIA
RESUMO: Como manifestação cultural da humanidade, a arte é um componente fundamental no
processo de formação do ser humano, sendo na educação a arte um instrumento para abordagem
de temas de diversas áreas e suas contribuições para a aprendizagem. O artigo discute o conceito
de arte, traça um breve histórico sobre arte, seus estudos neurocientíficos e sua importância
para o desenvolvimento do ser. Foram estudados autores como: Ana Mae Barbosa, Joli Coli
e também a importância da escola e do professor de Artes em um mundo onde a tecnologia
ganha espaço também no ambiente escolar, além de pesquisas e leituras sobre o estudo da arte
e neurociência.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Neurociência; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo apresenta a arte enquanto um aliado importante de pesquisa e
estudo da Neurociência na contribuição do desenvolvimento e aprendizagem. A
arte possui uma diversidade de linguagem muito rica como: a música, o teatro,
a dança, as artes plásticas, a fotografia, a literatura, entre outros.
No campo da neurociência, é considerado um importante produto do cérebro visual,
passível de fornecer respostas sobre como o sistema de processamento da informação visual
opera.
A criatividade permite que o aluno pense e encontre soluções inovadoras para atingir
suas metas e resolver problemas, muitas vezes no brincar e no imaginário ela descobre o eu
e se distingue do outro.
Percebe-se então, a importância de pesquisar o tema sobre arte e neurociência, por
meio do estudo de práticas, e intervenções pedagógicas que são realizadas para contribuir no
desenvolvimento e formação do sujeito crítico, e pesquisar sobre se a escola tem propiciado
oportunidades para a formação desses alunos.
A arte é uma porta de entrada para o mundo do conhecimento, é uma das atividades
fundamentais desenvolvidas pela escola para a formação do indivíduo. O ensino de Arte trata, relaciona sentimentos, trabalha aspectos psicomotores e cognitivos, planeja e programa
projetos criativos e se engaja emocionalmente neles, num permanente processo reflexivo.
No processo de aprendizagem, cabe ao professor buscar informações, obras que tenham significados para o aluno, quando a arte passa a ter significado o aluno estabelece uma
relação do que vê com a realidade, a arte começa a fazer sentido e o aprendizado torna-se
prazeroso.
A Instituição escolar deve oferecer aos alunos e professores espaços voltados para a
arte, recursos tecnológicos que desenvolvam um bom trabalho, além de estimulá-los com livros
dos mais variados, passeios e materiais que possibilitem a realização do trabalho pedagógico
para se atingir o objetivo que é a formação e desenvolvimento dos alunos.
A internet e seu fácil acesso a ela é um grande desafio encontrado que cabe ao professor estudar e atualizar-se, buscando materiais de qualidade e que proporcione aos alunos
conhecimentos dentro dessa nova realidade virtual a que pertencem.
Este trabalho foi realizado por meio de estudos e pesquisas voltadas para o estudo da
neurociência sobre a arte e as suas contribuições no desenvolvimento e aprendizagem do
aluno nos seus mais variados sistemas neurológicos.
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O QUE É ARTE?
No dicionário Aurélio (1993), a arte é a
capacidade que tem o homem de, dominando
a matéria, pôr em prática uma ideia, desta
definição, podemos adquirir duas ideias: concretização de algo abstrato e domínio de um
elemento, de um fazer. Segundo Jorge Coli,
a arte é:
A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de ‘aprendizagem’. Seu domínio é o do não-racional, do indizível, da sensibilidade: domínio
sem fronteiras nítidas, muito diferente do
mundo da ciência, da lógica, da teoria.
Domínio fecundo, pois nosso contato com
a arte nos transforma. Porque o objeto artístico traz em si, habilmente organizados,
os meios de despertar em nós, em nossas emoções e razão, reações culturalmente ricas, que aguçam os instrumentos
dos quais nos servimos para apreender
o mundo que nos rodeia. Entre a complexidade do mundo e a complexidade da
arte existe uma grande afinidade (COLI,
1995, p.109).

Coli relaciona o universo interior ao
universo externo ao ser humano, também se
encontra a ideia de habilidade para a construção de meios de estimular o indivíduo para a
apreensão do mundo.
=Existe uma relação entre abstração e
concretude na obra artística, ela trabalha com
todos os tipos de ideias, sensações, emoções, crenças e outros conceitos abstratos,
mas transforma tudo isso em algo concreto:
cores, tintas, traços, gestos, palavras.
Um produto artístico é construído por
várias razões, como: inspirações, ideias, encomendas, dentre outras, porém ele expressará a percepção de mundo do artista que o
criou e será percebido de forma particular por
cada espectador.

Na arte tudo adquire significado, uma imagem pode dizer mais do que um texto de muitas
páginas, as ideias podem ser transgredidas de
várias formas, artísticas ou não, mas a arte é um
excelente exercício de liberdade, uma vez que
cada obra cria suas próprias regras no exato
momento em que se constrói (COLI, 1995).
A arte é o reflexo da cultura e da história,
sempre esteve vinculada aos valores estéticos
da beleza, do equilíbrio e da harmonia. A palavra estética vem do grego aisthesis, que significa tanto conhecimento sensível (percepção)
quanto aparência sensível, ou seja, aquilo que
faz apelo aos sentidos (JAPIASSU, 2006). A
estética é também um ramo da filosofia, uma
reflexão filosófica sobre a arte, que a define,
estuda-a e a classifica, buscando, como toda
filosofia, explicações gerais e universais.
O principal eixo do currículo de Artes
são as linguagens artísticas, que se dividem
em: artes visuais, música, dança e o teatro.
A concepção de arte e do que se considera
uma obra de arte pode mudar de uma época
para outra, foi o que aconteceu com as artes
plásticas, por exemplo: a pintura, escultura, o
desenho, a gravura, com os avanços tecnológicos, foram incorporados no conceito de arte
e fotografia. O cinema, o vídeo, a computação gráfica, o design, dentre outras manifestações, que passaram a compor um campo
maior denominado artes visuais, trazem inúmeras descobertas no campo das imagens,
complementando as experiências do desenho, da pintura que passam a ser produzidas
também por meio das tecnologias eletrônicas
e digitais (JAPIASSU, 2006).
A fotografia é atualmente considerada
uma das bases de entendimento da sociedade no século XX, a arte não reproduz o que é
visível, ela o torna visível e a fotografia é que
fixa um instante passageiro. Na educação artística, a fotografia contribui como expressão
artística, favorecendo na formação crítica e
intelectual do educando.
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Destacam-se como principais objetos
da cultura visual as imagens bidimensionais
como: o desenho, a pintura, a gravura, a fotografia, as imagens tridimensionais como:
esculturas, instalações, construções e as
imagens virtuais como: cinema, televisão,
computação gráfica, videoartes, utilizadas
em diferente diferentes contextos culturais
(JAPIASSU, 2006).

No entanto na adolescência, o gosto
musical já não se baseia na cultura do País,
mas sim no grupo que a mídia apresenta e
“cataloga” como bom, os ídolos tornam-se a
referência dos jovens, influenciando no modo
de agir, pensar, vestir e até com quem vai andar isso é inconsciente, pois na adolescência
ocorre à busca da identidade e formação do
caráter.

Já a música, outra linguagem dentro
do ensino da arte e de grande importância
para o desenvolvimento do aluno, compreende as categorias de percepção e expressão
que implicam o conhecimento de elementos
musicais, como: o silêncio, o ruído, o som
e possui características como: a duração, o
timbre e a altura.

O teatro, é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto
de peças dramáticas para apresentação em
público, é uma das linguagens artísticas, na
qual um ou vários atores apresentam uma
determinada história que desperta na plateia
sentimentos variados (JAPIASSU, 2006).

A linguagem musical faz-se presente
especificamente no Brasil, em suas diversas classes sociais e também nas diferentes
manifestações religiosas que se espalham
por todo território nacional. Embora sua linguagem seja diversificada, dependendo de
onde venha essa expressão cultural, a música
acompanha o desenvolvimento e as relações
interpessoais em suas comunidades, bairros
e cidades, em muitas culturas vêm acompanhando a história da humanidade e se fazendo presente em diferentes continentes, sendo
considerada uma forma de expressão artística, tanto no campo popular, como no erudito
(JAPIASSU, 2006).
Na infância, as crianças usam a música como forma de expressão e também para
estabelecer regras, relações sociais, diversão,
alegria e aprendizagem. Esses exemplos dão
um breve panorama da importância da música na educação infantil, seja ela escolar ou na
família, pois, a relação com a música, às vezes, já se inicia no ventre materno e segue no
decorrer da sua infância (JAPIASSU, 2006).

A partir do realismo e naturalismo o teatro evoluiu e se tornou um instrumento de discussão e crítica da sociedade, mesmo com
a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os temas
tratados ilustram a realidade social. O teatro
nessa época trabalha questões políticas e
questões que refletem criticamente aspectos
da sociedade vigente. Atualmente, o teatro é
uma arte muito rica, existe a ópera, o teatro
de bonecos, os musicais, o teatro feito em
espaços alternativos, entre outros (JAPIASSU,
2006).
A dança é uma das três principais artes
cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e
da música, é a arte de se movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos
ritmados ao som da música.O povo primitivo
iniciou a arte de dançar e a praticava em diferentes ocasiões como, nos rituais aos deuses,
na época das caçadas, nos casamentos, em
momentos de alegria ou tristeza, ou ainda,
em homenagem à mãe natureza. É considerada a mais completa das artes, pois envolve
elementos artísticos como a música, o teatro,
a pintura e a escultura, sendo ela capaz de
exprimir tanto as mais simples quanto as mais
fortes emoções.
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A dança vai além da expressão artística,
podendo ser vista como um meio para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte
de prazer, desenvolvimento da criatividade e
importante forma de comunicação, por meio
da dança, uma pessoa pode expressar o seu
estado de espírito, ela pode ser acompanhada por instrumentos de percussão ou melódicos, ou ainda pela leitura de diferentes textos
(FUSARI, 2001).

A NEUROCIÊNCIA E A ARTE
A expressão artística tem desempenhado diferentes funções nas diversas comunidades humanas e no decorrer da história, a
arte é capaz de potencializar o funcionamento
cerebral de qualquer indivíduo. É um meio de
comunicação que manifesta posturas individuais perante a vida, sendo a obra de arte um
dos processos pelo qual o homem comunica
suas ideias (SEELEY, 2007).
A criação artística pode ser uma atividade terapêutica ao estabelecer uma via de
contato do sujeito com suas próprias vivências internas, as emoções, os pensamentos,
e interferir na relação com o outro (SEELEY,
2007).
Estudos científicos provam que a prática de uma expressão da arte é importante,
para a educação das crianças, já que esta
amplia a percepção, a afetividade, a memória
e a concentração, assim como o planejamento, organização e antecipação, além da imaginação, do sentido estético e da criatividade,
que são pré-requisitos básicos e essenciais
para o desenvolvimento harmônico de toda a
escolaridade (SEELEY, 2007).
A arte estimula crianças e jovens a superarem seus problemas de timidez, insegurança, dificuldade de relacionamento social, e
é esse ponto de vista que interessa, ao refletir
sobre o uso da arte para amenizar o sofrimento humano. O ensino da arte pode ser
utilizado na educação formal de adolescentes

com o intuito de formação de conceitos e o
desenvolvimento da habilidade motora (SEELEY, 2007).
Dentro da Neurociência, a neuroestética
se destaca pela relação direta que mantém
com o campo da arte, como diretriz para o
entendimento da percepção visual, a Neurociência tem avançado nos estudos relacionados a problemas ligados à percepção, seja
por meio da utilização direta de instrumentos
tecnológicos ou através de modelos teóricos
que apresentam hipóteses construídas segundo o conhecimento que se tem do cérebro e
de suas funções, ela traz um estudo de modificações contundentes no modo de entender
a arte (SEELEY, 2007).
Nos estudos da neuropsicologia, se
instaura um campo fértil denominado como
Neurociência cognitiva da arte, que é uma
subdivisão da estética empírica dedicada à
aplicação de métodos neurocientíficos para
estudar o nosso envolvimento com obras de
arte. O neurocientista Willian Seeley 2007, em
uma retrospectiva histórica demonstra que estudos semelhantes têm suas raízes na estética
empírica da psicologia experimental e buscou
identificar as bases neurais da contemplação
e da criação da obra de arte (SEELEY, 2007).
Seeley (2007) argumenta ser mais apropriado falarmos de uma Neurociência cognitiva da arte em vez de neuroestética, pois, o termo neuroestética reflete uma visão ideológica
bastante delicada, uma vez que a estética não
engloba questões ontológicas e semânticas
sobre a natureza da arte e tampouco nos instrumenta a investigar nosso envolvimento com
a obra, a nomenclatura que propõe é mais
abrangente sobre a problemática envolvida,
para defender esse ponto de vista, Seeley,
destaca que os modelos de atenção seletiva
da Neurociência demonstram que existe uma
conexão muito estreita entre o significado, a
identidade, a projeção semântica, as características afetivas e perceptivas que atribuímos
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aos estímulos, para modelar os efeitos do estímulo, os cientistas cognitivos usam redes
atencionais que conectam áreas pré-frontais
(associadas à identidade do objeto, a memória
de trabalho e a atribuição de projeção afetiva
a um estímulo), ao processamento sensorial
dos sistemas visual, auditivo e somatossensorial, que sugere as respostas sobre questões
da projeção semântica regulativo no nível neurológico, ao determinar a qualidade estética
de nosso envolvimento com a obra.
A maioria das abordagens neurocientíficas da percepção da obra de arte se baseia
nos avanços científicos sobre o cérebro visual, que tornam possível investigar as bases
neurais da arte visual:
O ponto de vista cognitivo moderno de
que a percepção é um processo ativo e
criativo, envolvendo mais que apenas a
entrada de informações sensoriais, foi
primeiro articulado no início do século
XX,pelos psicólogos alemães Max Wertheimer, Kurt Koffka, e Wolfgang Kobler,
que fundaram a escola da psicologia da
Gestalt. A palavra Alemã Gestalt significa
forma completa que emerge na consciência. Uma imagem percebida não é a soma
de seus elementos perceptivos como os
filósofos empiristas acreditavam. Em vez
disso, os elementos são seletivamente organizados pelo nosso cérebro, de modo
a criar uma forma que é mais do que a
soma de suas partes. Os psicólogos da
Gestalt gostavam de comparar a percepção da forma visual com a percepção
de que uma melodia não é a sequência
de notas específicas, mas suas inter-relações. Uma melodia tocada em tons diferentes ainda será reconhecida como a
mesma melodia, porque as relações entre as notas permanecem as mesmas.Do
mesmo modo, somos capazes de reconhecer diferentes imagens sob diferentes
condições visuais,inclusive diferenças de
iluminação, porque as relações entre os
componentes das imagens são mantidas.
Os psicólogos da Gestalt argumentavam
que o cérebro constrói ativamente percepções completas a partir de detalhes na
imagem visual, procurando e combinando

partes que correspondem mais satisfatoriamente a objetos no mundo real.O cérebro faz isso assumindo certas suposições
sobre o que será visto no mundo, suposições que parecem derivar em parte da experiência e em parte dos circuitos neurais
inatos da visão.(KANDEL, SCHWARTZ;
JESSEL, 1997, p.312).

A interferência do ambiente no sistema
nervoso causa mudanças funcionais no cérebro, assim a quantidade de neurônios e as conexões entre eles (sinapses), mudam dependendo das experiências pelas quais passam.

TECNOLOGIA E ARTE NA ESCOLA
Segundo Ostrower (2004), o educador tem um papel fundamental na Instituição
de ensino, cabe a ele traduzir saberes em
situações didáticas, despertando assim no
educando a vontade de interpretar, elucidar
e aperfeiçoar-se, para isso é necessário planejar, coordenar, direcionar e conhecer com
clareza seus alunos e a cultura a qual estão
inseridos.
A escola é um espaço ideal para que
se dê o contato sistematizado com o universo
artístico e suas linguagens que são: as artes
visuais, o teatro, a dança, a música e a literatura. Contudo, o que se percebe muitas vezes é que o ensino da arte está em segundo
plano ou é encarado como mera atividade de
lazer e recreação (OSTROWER, 2004).
A análise ou apreciação artística de obras
literárias estão se reduzindo a um jogo de questões e respostas, um mero exercício escolar que
leva a leitura a um nível menor e simplifica a
condensação de significados de uma obra de
arte, limitando a imaginação do leitor.
A escola é um ótimo espaço para mostrar aos alunos que a arte não está isolada
de seu cotidiano, de sua história pessoal,
apesar de ser um produto da fantasia e da
imaginação, a arte não está separada dos
padrões sociais que operam na sociedade
(OSTROWER, 2004).
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Esta maneira de propor o ensino da arte
rompe barreiras de exclusão, visto que a prática educativa não está embasada simplesmente no talento ou no dom, mas na capacidade
de submeter o aluno a novas experiências,
dessa forma, estimular os alunos para que
se arrisquem a desenhar, representar, dançar,
tocar, escrever, falar sobre suas criações é
muito importante, pois tratasse de uma vivência, e não de uma competição, assim, estes
alunos se reconhecerão como participantes e
construtores de seus próprios caminhos (OSTROWER, 2004).
No processo de educação do olhar e
em todo o processo de ensino/aprendizagem,
a postura do educador na mediação de leituras de imagens deve partir de um problema,
instigando o olhar, a reflexão, interpretações e
julgamentos dos alunos, o educador não é o
dono do saber e deve estimular a autonomia
e criatividade, deve conhecer a importância
do deseducar, levando-se em conta que educação se dá com base nos valores de determinada sociedade em determinada época,
não é difícil listar valores antes considerados
oficiais e atualmente questionados. Mas a arte
é, sem dúvidas, um excelente exercício de liberdade, uma vez que cada obra de arte cria
suas próprias regras no exato momento em
que se constrói (OSTROWER, 2004).
O professor tem a responsabilidade
de saber orientar para que realmente esse
aprendizado chegue de maneira positiva ao
seu aluno, para isso ele deve estar constantemente estudando e inovando o saber dentro da atual evolução da tecnologia, pois é
na integração das tecnologias, que o sistema
biológico se conecta aos sistemas artificiais,
adicionando-se, transformando-o, fundindo
ciências humanas e biológicas, as interfaces
de um novo campo sensório motor são disciplinas dos processos mentais (OSTROWER,
2004).

Recursos como televisão, computador,
projetor multimídia, aparelho de DVD e outros
recursos, já estão presentes também na rede
pública de ensino, de modo a diminuir as diferenças entre as classes sociais, este fator
colabora no aumento da qualidade do processo educacional, exploram também o ver,
o visualizar, ter diante de nós as pessoas, os
cenários, cores, relações espaciais, personagens quietos ou não, assim como o aparelho
de som que é outro importante recurso utilizado em sala de aula, pois favorece a audição
da criança, além de estimular o gosto musical, possibilitam que a criança reconheça diferentes ritmos, sons e melodias. Além destes
recursos midiáticos, existem outros recursos
visuais, impressos como livros, revistas que
auxiliam também no processo de percepção
da criança (OSTROWER, 2004).
Os recursos tecnológicos podem propiciar um novo modo de fazer artístico, em que
através de banco de dados os alunos podem
visitar museus e conhecer diversas culturas,
ampliando assim seu conhecimento independentemente das distâncias. O trabalho do
professor de Artes irá nortear basicamente
três campos inter-relacionáveis: a prática da
linguagem visual, o exercício analítico dos fazeres dos artistas e dos próprios alunos e a
reflexão teórica sobre o fazer e o compreender a Arte, expressão visual do educando e
as imagens, de um modo geral, considerando
essas produções nos respectivos contextos
socioculturais, nos quais foram concebidas
(OSTROWER, 2004).
O professor de Arte deve fazer uso da
pesquisa científica, focando os fenômenos artísticos e estudá-los com profundidade, buscar alternativas, modos diferentes para conduzi-las em sala de aula, evitando a ausência de
foco e desconhecimento do contexto artístico.
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O PROFESSOR DE ARTE
Considerando-se que não se separa a
arte da educação no processo transformador
do indivíduo, surgiu a expressão "arte educação", que considera que o processo educativo não é separado por um espaço formal de
educação, ou seja, o arte educador, não é somente aquele com formação em licenciatura,
pode ser, por exemplo, um mestre da cultura
popular (RESENDE et al. 2011).
O educador tem um papel fundamental,
cabe a ele traduzir saberes em situações didáticas, despertando assim nos educandos a
vontade de interpretar, elucidar e aperfeiçoar-se, para isso é necessário planejar, coordenar, direcionar e conhecer com clareza seus
alunos e a cultura a qual estão inseridos:
Mas, o que é esse conhecimento? O que
é ser professor de arte?É atuar através de
uma pedagogia mais realista e mais progressista, que aproxime os estudantes do
legado cultural e artístico da humanidade,
permitindo, assim, que tenham conhecimento dos aspectos mais significativos
de nossa cultura, em suas diversas manifestações. E, para que isso ocorra efetivamente, é preciso aprofundar estudos
e evoluir o saber estético e artístico. Os
estudantes têm o direito de contar com
professores que estudem e saibam arte
vinculada à vida pessoal, regional, nacional e internacional. Ao mesmo tempo, o
professor de arte precisa saber o alcance
de sua ação profissional, ou seja, saber
que pode concorrer para que seus alunos
também elaborem uma cultura estética e
artística que expresse com clareza a sua
vida em sociedade (RESENDE; FUSARI;
FERRAZ, 2011, p.53).

O ensino da arte requer as quatro instâncias do conhecimento: a produção, a crítica, a estética e a história da arte, e apresenta
a inclusão de características bastante comuns
na prática artística, que envolvem incerteza,
imaginação, ilusão, improvisação e dinamismo no processo de pesquisa.

Conforme Ana Mae Barbosa, por meio
da produção de arte a criança pensar inteligentemente acerca da criação de imagens
visuais, a história da arte ajuda as crianças a
entenderem o lugar e o tempo nos quais as
obras são situadas.
No processo de educação do olhar e
em todo o processo de ensino/aprendizagem, a postura do educador na mediação de
leituras de imagens deve partir de uma problematizadora, instigando o olhar, a reflexão,
interpretações e julgamentos do educando, o
educador não é o dono do saber e deve estimular a autonomia e criatividade dos alunos,
o educador deve conhecer a importância do
deseducar, levando-se em conta que educação se dá com base nos valores de determinada sociedade em determinada época, não
é difícil listar valores antes considerados oficiais e atualmente questionados.
Por exemplo, na época da escravidão,
as pessoas eram educadas para serem escravistas ou escravos. As ideias podem ser
transgredidas de várias formas, artísticas ou
não. Mas a arte é, sem dúvidas, um excelente exercício de liberdade, uma vez que cada
obra de arte cria suas próprias regras no exato momento em que se constrói (RESENDE
et al. 2011).
A escola é considerada um lugar para se
comportar bem e aprender, mas nem por isso
deve ser um ambiente insuportável, ela deve
ser estimulante, atraente onde os impulsos
naturais do aluno não só sejam aceitos, mas
também desenvolvidos e aproveitados para
se concretizar uma educação estimulante e
significativa. O fazer artístico deve proporcionar uma vivência e experiência durante toda
a produção tornando o processo de ensino/
aprendizagem completo e significativo para
o educando, aplicando na prática os conceitos estéticos e poéticos abordados durante
a leitura e contextualização (RESENDE et al.
2011).
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O professor de Arte deve fazer uso da
pesquisa científica, focando os fenômenos
artísticos e estudá-los com profundidade,
buscar alternativas, modos diferentes para
conduzi-las em sala de aula, nessa perspectiva espera se que o professor de artes esteja preparado e se aperfeiçoe no estudo da
arte, levando em consideração cada fase do
educando e que a arte pode contribuir no
desenvolvimento e aprendizagem, seja ela no
campo corporal, visual ou na intenção de formar um indivíduo crítico acerca da realidade
em que vive (RESENDE et al. 2011).
Os procedimentos pedagógicos que
viabilizem o fazer artístico dos alunos e a relação com as manifestações estéticas, são
por sua vez, os definidores do processo e
produto educativo nos cursos de artes na escola, para que seja obtido esse resultado do
entender e fazer arte, algumas habilidades
se fazem necessárias ao professor de arte,
como: demonstrar atualização à produção artística; reconhecer processos que envolvem
criação, pesquisa; demonstrar capacidade de
ler, interpretar, criticar e relacionar e analisar
comparativamente formas de arte produzidas
em diferentes linguagens; despertar a curiosidade do aluno; analisar e avaliar processos
criativos do/com o aluno a partir do eixo epistemológico da linguagem de sua formação
em música, teatro, dança ou artes visuais, ao
desenvolver projetos na linguagem específica
e também projetos interdisciplinares entre as
linguagens artísticas e com as outras áreas
de conhecimento do currículo; reconhecer e
justificar a utilização de propostas que apresente problemas relacionados à arte e estimule o espírito investigativo, o desenvolvimento
cognitivo e a práxis criadora dos alunos, entre
outras habilidades (RESENDE et al. 2011).
Um professor de arte, na educação infantil, ao trabalhar música e as historinhas
infantis cantadas e contadas em sala, possui instrumentos de ensino-aprendizagem de
grande importância em vários aspectos do

desenvolvimento, a música se bem trabalhada pode influenciar positivamente no desenvolvimento da motricidade global da criança,
das noções de: direita e esquerda, de espaço, de conhecimento do corpo, de cima e
de baixo. Quando a música conecta-se com
a história aproveita dela a magia, a força do
enredo, e a concretude das sequências dos
acontecimentos do enredo, a história se enriquece com a inserção da música que marca
e acentua pontos decisivos do desenrolar da
história, além de estimular a emoção o ouvir
e compreender a melodia diante da história
contada (RESENDE et al. 2011).
Cabe ao professor de artes na educação infantil, ser criativo em suas formas de
contar histórias, utilizando ferramentas que
chame a atenção das crianças, como: fantoches, dedoches, fantasias, máscaras, a
mímica, a encenação, os instrumentos musicais, os DVDs, os CDs ,o teatro e a dança
estimulando também as expressões verbais
e corporais, pois contar história é um hábito
do nosso cotidiano, para compartilhar nossas
vivências e experiências, ouvir história leva a
criança a imaginar o que está sendo contado, além de facilitar no ensino-aprendizagem,
sem falar que eles são vivenciados por uma
grande parte das crianças , algumas famílias
cantam e contam para a criança dormir, são
práticas do cotidiano de alguns.
A literatura infantil busca atender as
necessidades de imaginação e interesses infantis, apresentando diferentes características
segundo a faixa etária, o livro para as crianças
entre 0 a 4 anos possui gravuras coloridas,
as letras do texto são maiores e o tema das
histórias são mais ritmados, com motivos de
bichos e de fadas. Já nos livros destinados às
crianças maiores o texto prevalece em relação
às gravuras e o tema gira em torno da curiosidade, trazendo elementos como monstros
e planetas.
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Em salas do ensino Fundamental I, o
professor já tem autonomia de estimular o aluno a criar suas produções artísticas, realizar
confecção de fantoches, leituras e releituras
de algumas obras de arte e passeios voltados
para a cultura de sua região.
Nesta fase o professor também já pode
incluir jogos dramáticos visando à contribuição artística no desenvolver da atenção, concentração, observação e expressão do corpo,
estimulando a capacidade de apreciar e compreender as diversas formas de teatro como
fonte de conhecimento e cultura.
A interdisciplinaridade também pode
ser estudada nesta fase da educação, trabalhar música nas aulas de arte com a educação física, ciências e pinturas entre outras
disciplinas,
Qualquer conceito estético ou artístico
pode ser trabalhado a partir do cotidiano,
tanto da natureza quanto da cultura como
um todo. Assim, é bastante enriquecedor
solicitar que as crianças levem para a escola, por exemplo, elementos que se refiram a um determinado assunto de arte
a ser trabalhado. O professor também
deverá fazê-lo. Dessa maneira, havendo
interesse em trabalhar a percepção das
formas e seus elementos (como textura,
cores), pode-se colecionar da natureza flores, folhas, gravetos, pedras etc. - ou de
materiais produzidos pelo homem - como
tecidos, pedaços de papéis, rótulos, embalagens, fotografias, ilustrações, objetos
de uso cotidiano, sons, canções e outros
- que serão reunidos na classe como material auxiliar para as aulas de Arte (RESENDE et al. 2011, p. 47)

O professor de Arte deve nas mais variadas linguagens, teatro, música, dança, trazer o aluno o mais próximo possível da escola, é a fase que mais necessita de estímulo
e compreensão do educador, uma vez que a
Arte é uma disciplina que de forma prazerosa
trabalha a interdisciplinaridade e temas voltados para a realidade do aluno como: preconceitos, racismo, inclusão, política entre outros,
aproveitando para desenvolver e construir conhecimento de forma perceptiva e criativa.
Promover projetos interdisciplinares, em
visitas a espetáculos, apresentações ou apreciação de reproduções em vídeos, pôsteres,
etc. O ensino da Arte deve envolver não apenas uma atividade de construção de objetos
artísticos (como pintura, recortes e esculturas), mas também, e principalmente, o entendimento pelos alunos do que por eles está
sendo construído.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante todo o estudo percebe-se que é de fundamental importância entender o objeto
e sua forma artística. A cognição em arte emerge do envolvimento existencial e total do aluno,
não se pode impor um corpo de informações emotivamente neutral.
Na leitura da obra de arte temos tensões e desafios, o desinteresse dos alunos na
aprendizagem da leitura está ligado em grande parte aos equívocos dos professores que não
tiveram em sua formação elementos teóricos e práticos suficientes para sustentar o exercício
desse tipo de atividade, pois se faz necessário que o professor de arte esteja sempre se informando e se atualizando referente às novas tecnologias a fim de ter como um resultado final a
participação e desenvolvimento do educando em suas variadas habilidades neurossensoriais.
São grandes as contribuições da arte para o desenvolvimento do ser, uma vez que ela
trabalha diversos aspectos do desenvolvimento corporal (a dança), visual (as artes plásticas e
a fotografia), interação (o teatro), entre outros. As pesquisas de neurociência sobre o cérebro
dão vazão para que se tenha conhecimento de como ele opera e como muda durante o curso
da aprendizagem e ao longo da vida do ser humano (neuroplasticidade).
A aprendizagem é o resultado desta transformação, portanto, quando o professor interfere, cria condições, contribui de modo eficiente para a mudança da qual resultam novos
aprendizados, ele utiliza a ciência e o conhecimento a seu favor, reconhecer-se como agente
da neuroplasticidade em prol de seus alunos, com muita ética, conhecimento, comprometimento e afeto.
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A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL NA ROTINA ESCOLA
RESUMO: Nossa infância não é mais a mesma. Temos cada vez mais clareza disto. Os tempos são
outros e os desafios de lidar com a “nova infância” são profundos e diversos. Nossa busca deverá
ser compreender quem são as crianças que nos cercam e como a educação formal da primeira
infância – Instituições de Educação infantil (0-6) podem, de fato, construir rotinas que venham
de encontro ao que estas crianças realmente necessitam para um desenvolvimento saudável, de
forma integral, com construção de aprendizagens que colaborem com a formação de um sujeito
consciente de sua cidadania e de seu potencial transformador. Para trilhar esta busca interagimos
com: a legislação brasileira que regulamenta o ensino desta etapa da educação em foco o Parecer
CNE/CEB nº 20/2009, a Resolução nº 5/2009- que tratam das Diretrizes curriculares Nacionais
para a Educação Infantil; Currículo na Educação Infantil, - Diálogo com os demais elementos da
proposta pedagógica de Vitória Faria, Fátima Salles, Ática, 2012, entre outras referências. Partindo
da premissa que nossa legislação incorporou esta fase como primeira etapa da Educação Básica,
que temos cada vez mais crianças nestes espaços até mesmo em período integral e é preciso
debater as questões de rotina nas quais estas crianças estão inseridas.

Palavras-chave: Nosso Tempo; Desenvolvimento; Aprendizagem; Rotina Escolar; Educação
Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

ão é de hoje que temos nos deparamos com questionamentos e indagações
sobre a “nova infância” e ou, a infância contemporânea. E não é preciso ser
professor ou trabalhar com crianças pequenas, para nos darmos conta de como
esta fase da vida mudou.
Observando as crianças que nos rodeiam, andando por espaços públicos elas parecem
já “nascer sabendo”, expressão frequentemente ouvida para descrever as crianças e suas
ações surpreendentes. Se antes eram tidas como seres incompletos hoje nos espantamos
com sua complexidade. Em breve pesquisa pelas redes sociais nos deparamos com registros
de pais e familiares fascinados com os prodígios dos pequenos.
E não é apenas espanto dos papais ou mamães corujas julgar o número de acessos e
compartilhamentos destes vídeos. Socializar as façanhas dos pequenos realmente viralizou.
O número de crianças com canais nas redes sociais é numeroso. São crianças que mesmo
bem pequenas já sabem o que tem que dizer. E por meio delas uma legião de adultos que
realmente acreditam que elas têm. Ao contrário, não estaríamos dando suporte, apoio e exposição para filhos e familiares ainda tão pequenos.
É fato que as crianças estão, cada vez mais cedo, exercendo espaço de poder e decisão
no mundo e na sociedade em que estão inseridas. Sujeitos ativos, prontos e dispostos a fazerem escolhas, demonstrar preferências e construir sua própria história ainda bem cedo. Cedo
para quem? Comum em nossos dias nos depararmos com situações em que pais parecem
ceder aos desejos do querer e até caprichos dos filhos, mesmo que pareça óbvio que seria
hora dos pais se imporem, manter o controle e até mesmo o bom senso, tendo a palavra final.
E, mesmo assim, cedem as vontades dos pequenos. Sabemos que esta questão nos
dá margem para discussões e questionamentos diversos, já que muitos acreditam que as
crianças estão sem limites e os adultos perdidos em sua criação. Mas o que queremos registrar aqui é o que leva os adultos a estarem tão vulneráveis aos desejos das crianças? será
que na verdade são as crianças que estão mais fortes, decididas e empoderadas. Isso pode
parecer assustador. Mas não deveria.
A criança foi vista e tratada de forma diferente, em diferentes tempos da história. Negligenciada na Idade Média. Em que os adultos vivem suas vidas enquanto os adultos circulavam em seu entorno, praticamente sem serem vistas. Aprendendo por si as formas básicas
de sobrevivência, expostos a tudo, absorvidos pela vida dos adultos até que eles mesmos
pudessem ter a própria vida. Mas, até meados do século XVII, as crianças eram só crianças.
Alguém que viria a ser, independente do seu contexto. As mais afortunadas eram cuidadas,
protegidas, ensinadas e até amadas no seio familiar, até que amadurecidas adentrar a vida
adulta.
As crianças oriundas de famílias pobres participavam do cotidiano familiar, contribuindo
com os afazeres domésticos – geralmente em companhia da mãe, e ou, cuidando desde cedo
dos irmãos menores era um tempo sem infância. Só a partir do desenvolvimento da sociedade
moderna, em tempo de Revolução Industrial, junto ao movimento denominado Iluminismo, que
a criança começa a atrair um olhar diferente dos adultos para si. Surge um desejo de proteger
as crianças das mazelas do mundo adulto. Abandono, pobreza, maus tratos, trabalho infantil.
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Consequências na vida da maioria das crianças até então. O filósofo, professor e multifacetado
Jean Jacques Rousseau foi pioneiro no acompanhamento do modo de vida da criança (vale
aqui a sugestão de leitura da obra Emílio, da educação. Escrita por ele).
As crianças passam a ser dignas de serem estudadas por quem já são. A psicologia
por muito tempo foi a única área do conhecimento que se dedicou a estudar a criança. Freud
dedicou muito da sua obra a compreender a criança. Surgem as primeiras instituições para
crianças pequenas com o objetivo de prestar cuidados básicos enquanto seus familiares se
ausentam para as longas jornadas de trabalho. Isso na Europa do século XVIII. No Brasil os
mesmos espaços só surgiriam bem mais tarde, meados do século XIX. Associados a maior
saída das mulheres para o mercado de trabalho. Instituições essas de cunho filantrópico e
assistenciais. A educação das crianças continuou sendo de responsabilidade das famílias.
Desde então a concepção de criança e infância vem passando por mudanças significativas. O interesse de áreas como a antropologia, a sociologia, a ciências do desenvolvimento
humano, a nova visão da psicologia infantil, deram importantes contribuições para melhorar
significativamente nosso olhar sobre a criança e a infância. Se até então a infância era um
período da vida em que não se sabia, agora se define por si só.
A criança contemporânea ganha cidadania e se torna sujeito de direitos. E sobretudo
ganha a visibilidade que merece. Começamos a entender que a criança de hoje é o adulto
do amanhã, e que os cuidados que reservamos a elas serão sentidos no futuro. Mudanças
culturais são sempre a longo prazo. Demoramos muito para chegarmos quando vivemos hoje,
a criança e a infância no centro de pesquisas e estudos, e ações governamentais, mas devemos vibrar por ter enfim ocorrido. Após a visão sobre a criança ser alterada, as instituições
para a primeira infância foram lentamente acompanhando esta mudança.
Foram muitos momentos de transição. Fomos da identidade do cuidar(assistencial),
momento em que estas instituições eram ligadas ao Bem - estar Social, para uma instituição
com caráter de ensino preparatório (as chamadas pré-escolas), delegada então para a área
da educação. E chegamos em nossos dias. Com a Educação Infantil sendo elevada ao nível de primeira etapa da educação básica (04 e 06 anos). Na temática do Educar e Cuidar.
Sendo então obrigatória.
O direito à creche (de 0 a 3) sendo um direito da criança, e não mais um direito da
mãe trabalhadora, sendo oferecida em geral em período integral. O cenário mudou muito. A
Educação Infantil ganha holofotes voltados para si. Momento oportuno para pensar e melhorar
o tipo de ensino que oferecemos nestas instituições. Apesar da educação familiar continuar
muito importante na formação infantil, a família sempre será importante neste aspecto, tempo
ampliado significativamente o acesso da criança pequena as instituições formais de ensino,
ao direito ao acesso e garantia de vagas tem sido prioridade de muitos governos, nós profissionais e pais devemos cada vez mais lutar por o direito a qualidade deste ensino.
Se o acesso é importante, a qualidade é fundamental. Com um sistema de ensino brasileiro tão desacreditado e fragilizado de uma forma geral no Brasil, desde o Ensino Fundamental ao Ensino Superior, pode parecer um paradoxo desejar a busca de um ensino de alta
qualidade na Educação Infantil, mas não deverá ser. Um alicerce bem estruturado pode ser o
ponto de partida para a melhoria do ensino de uma forma geral, não enquanto efeito cascata,
mas enquanto efeito progressivo.
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A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL
NA ROTINA ESCOLA
A criança do nosso tempo ganhou direito à cidadania. Se tornou sujeito de direito.
Temos uma criança com identidade, com cultura própria. Isso é algo bem contemporâneo
e deve nos servir para, cada vez mais, querer
conhecer e compreender esta etapa da vida.
Deve haver muito ainda para se aprender e
descobrir sobre esta fascinante e pequena
etapa da vida. Se buscarmos simplesmente
uma definição rápida de criança em nosso
dicionário de língua portuguesa, ele define:
ser humano na fase inicial da vida.
Para a infância temos: período de crescimento do ser humano. Sendo assim, temos
então na fase da Educação Infantil a oportunidade de potencializar ao máximo este
crescimento. Reconhecemos que o ser humano é capaz de se desenvolver desde sua
fecundação até o fim de sua vida. E, que o
período que vai do nascimento ao final da
primeira infância (0 a 06 anos), a criança está
em seu pleno potencial de desenvolvimento
e aprendizagens. A grande responsável por
esta abertura da mente as aprendizagens é a
plasticidade cerebral. O autor afirma que: “A
plasticidade é a possibilidade de formação de
conexões entre neurônios a partir das sinapses” (LIMA, 2008).
Os autores resssaltam que:
Na infância as conexões entre os neurônios são mais intensas, mais rápidas e em
maior quantidade. Falar, então, da plasticidade cerebral como especificidade do
desenvolvimento das crianças pequenas
implica em dizer que, nesta fase da vida,
elas têm uma grande possibilidade de
aprender, maior que em qualquer outro
momento de suas vidas (SALLES FARIA,
2012).

De posse deste conhecimento é inegável
que a escola tem novas demandas e desafios.
Precisamos de fato oferecer uma educação
que corresponda a grandeza da infância que se
apresenta, de forma que contribua para seres
cada vez mais desenvolvidos em seu potencial.
Mergulhar na infância real, do nosso tempo, é
necessário e urgente (SALLES FARIA, 2012).
Precisamos passar da fase do susto e
amedrontamento com a criança que se apresenta, compreender e auxiliar a alcançar seu
potencial. Nunca foi tão necessário profissionais da mais alta qualidade para lhe dar com
as crianças pequenas. Ser educador hoje, exige ser pesquisador da infância. Evoluir aos
consensos, estereótipos, hábitos inconscientes e automáticos, são exercícios necessários
se desejamos caminhar para uma educação
que sirva para buscar a plenitude do sujeito.
Se a criança já nos chega a ser dotado da
inteligência, curiosidade, desejo pelo mundo
que a cerca, nosso papel é o de cultivar o que
já está lá (SALLES FARIA, 2012).
Ajudá-la a ser cada vez mais e melhor.
Esta é uma jornada intensa e evolutiva também para os educadores. Aprendemos muito
quando ensinamos bem. Precisamos seguir
em frente, deixar um saudosismo infundado,
da versão romântica de criança, dócil, passiva. É comum ouvirmos nos corredores ou
sala dos professores que as crianças estão
cada vez mais difíceis. Isso não nos ajuda.
Reconhecer a criança real, deixando velhas
imagens da infância, que segundo Miguel Arroyo eram vidro e se quebrou, é de fundamental importância para olharmos à nossa frente
e vislumbrar novas possibilidades. Vivemos
numa sociedade caótica em vários sentidos,
com demandas específicas, a educação das
crianças precisa ser definitivamente importante para construir cidadãos capazes de contribuir com as novas demandas sociais, como
afirma: “o professor tem que ser formado para
trabalhar os valores, a ética, as identidades”.
“Ensinar a ler, a cantar não dá. Não temos
mais a infância florida das rodinhas de cantar”
(ARROYO, 2005).
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Precisamos olhar para elas, seus gestos, movimentos, olhares. Precisamos conhecer como vivem e interagem. Como socializam, que valores carregam, que cuidados
precisam. Reconhecendo quem são, saberemos melhor do que precisam. Educação Infantil, em 1996, através da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), é solidificada
como etapa da Educação Básica no Brasil.
Mas é com a Resolução, em 2009, que temos
uma legislação completa e rica para estruturar o desenvolvimento da Educação Infantil
em todo o Brasil,
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 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 do período diurno, em
jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente
do sistema de ensino e submetidos ao
controle social (BRASIL, Resolução CNE/
CEB 2009, p.1).

A concepção de criança defendida pela
Resolução também é apresentada, de maneira clara e objetiva:
[...] a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que,
nas interações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura
(Resolução CNE/CEB 2009, p. 1).

A legislação segue no orientando sobre
como se dará esta educação no cotidiano:
[...] as práticas que estruturam o cotidiano
das instituições de Educação Infantil devem considerar a integralidade e a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,
estética sociocultural das crianças, apontar as experiências de aprendizagens, que
se espera promover junto às crianças e

efetivar-se por meio de modalidade que
assegurem as metas educacionais de
seu projeto pedagógico (Resolução CNE/
CEB, 2009, p.6).

Não podemos alegar assim que não há
um caminho a ser trilhado. Porque ele está
sim, bem sinalizado por nossa legislação.
Apesar de ser possível que as instituições
busquem sua identidade, temos na lei muitos
sinalizadores de como trilhar o caminho de
educação de qualidade.
As instituições precisam conhecer as culturas plurais que constituem o espaço
da creche e da pré-escola, a riqueza das
contribuições familiares e das comunidades suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas
aos saberes e especificidades (BRASIL,
Parecer/CEB, 2009, p. 11).

Temos colhido bons frutos com uma
repercussão positiva da Educação Infantil no
desenvolvimento das crianças. Sempre ouvimos professores das séries seguintes, ou
mesmo familiares relatando os avanços das
crianças que frequentaram a Educação Infantil em comparação aquelas que não tiveram
a mesma oportunidade. Então vale o nosso
esforço para ampliar e melhorar esta etapa de
ensino. Devemos:
[...] articular os contextos socioculturais
com as concepções de educar/cuidar, de
aprendizagem e desenvolvimento, de infância e de criança. [...] devem ser definidos objetivos gerais relativos ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças,
respeitando a integralidade desse processo, nas suas dimensões afetivas, cognitivas, físicas, sociais e culturais (SALLES;
FARIA, 2012).

Para continuar desenvolvendo nossa reflexão é preciso abrir aqui um espaço
para falarmos um pouco de desenvolvimento e aprendizagem. Há várias correntes que
possam explicar esses termos. Mas vamos
aqui falar um pouco da que acreditamos ser
mais coerente com a proposta do trabalho
em que acreditamos. Seguindo esta ideia a
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Concepção Interacionista responde melhor a
nossas proposições. Defendida por Lev Vygotsky, seus estudos deram ênfase às relações sociais no processo de desenvolvimento
humano. Para ele era mediante as interações
com os outros indivíduos e com o meio social,
histórico e social que um indivíduo aprende e
se desenvolve.
Baseada em suas pesquisas e estudos,
originou-se as correntes pedagógicas: sócio-construtivista ou sócio-interacionismo, das
quais estudamos, pesquisamos e nos baseamos até os dias de hoje. Para Vygotsky, o
desenvolvimento de um indivíduo ocorre através da transmissão da experiência social acumulada no grupo pelo qual ele está inserido.
Segundo Carol Kolyniak Filho: “Se considerarmos o desenvolvimento segundo o
interacionismo, interpretará suas características pessoais como resultado de uma maneira
própria de lidar com as experiências que você
teve a oportunidade de viver. Como aprendizagem Carol nos define,
Segundo a concepção interacionista,
como:
[...] o processo pelo qual um indivíduo se
torna capaz de interagir com o seu meio
de uma maneira que não estava previamente programado em seu código genético”. E porque não dizer que aprendizagem é a forma criativa de interagir com o
meio. Ainda citando Carol, [...] o indivíduo
da espécie homo sapiens não nasce com
um repertório de ações que lhe permita
sobreviver de forma autônoma. As formas
de interação com o meio que possibilitem
sua sobrevivência devem ser aprendidas
(FILHO C. K., 2010).

Logo, temos desenvolvimento e aprendizagem como processos distintos que se
relacionam e se completam mutuamente no
indivíduo. E que, através das aprendizagens,
o indivíduo pode agir de forma criativa sobre
o meio. O indivíduo, em seu meio, nas suas
relações, se forma e se transforma. O espaço
escolar tem muito a ver com este processo.

Entendendo que a infância é momento
de experimentação e curiosidade, é que as
relações são fundamentais neste processo,
temos na Educação Infantil cenário certo e
fértil, campo sólido e propício para os movimentos de desenvolvimento e aprendizagem
dos pequenos. É com a mediação da escola e por consequência do professor, que as
crianças poderão ter condições de construir
uma gama de conhecimentos, habilidades
e funções psicológicas para agir, interagir e
modificar a sociedade. O desenvolvimento e
aprendizagem são dependentes de estímulo,
estando aí nosso terreno fértil.
Carol completa ainda que: [...] “é pela
aprendizagem que o desenvolvimento humano pode se concretizar como processo aberto,
em que o indivíduo as vai construindo novas
possibilidades de relação com o mundo.” Conhecendo os processos de desenvolvimento
e aprendizagem, segundo o que acreditamos,
é hora de olhar para as crianças, os alunos
em si. Hoje nossa sociedade tão diversa, tão
desigual, não podemos apenas falar em infância, num contexto singular. Muitos pesquisadores e estudiosos da área nos alertam para
o cenário plural. Temos infâncias.
De um canto a outro, um Estado a outro,
uma cidade à outra, ou até mesmo de um
bairro a outro, o contexto social e cultural é
diferente. Nossa diversidade nos enriquece e
nos caracteriza, mas também nos impõe um
severo desafio, principalmente para a estruturação de políticas públicas educacionais. As
velhas políticas educacionais universalizantes não dão conta de serem eficazes, dada
a nossa condição e especificidades. Logo,
as localidades têm forças e devem ter significados ao pensarmos nos trabalhos a serem
desenvolvidos. As identidades das diferentes
infâncias em relevâncias ao pensarmos em
cotidiano nas escolas de Educação Infantil.
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Um número muito significativo das
crianças que temos hoje em nossas escolas
de primeira infância são oriundas de bairros
populares e periféricos. Principalmente se
falarmos das crianças da educação pública.
São crianças expostas às mais diversas situações. Nossa infância não tem vida fácil,
nem vivem em mares de rosas. Ao contrário,
a maioria está exposta a todos os males da
nossa sociedade. Situações de pobreza, e
muitas delas de extrema pobreza, violência
urbana, doméstica e até mesmo sexual. Abandono. Longas jornadas fora de casa, seja em
creches, escolas, casas de cuidadoras ou
até mesmo frequentando atividades diversificadas complementares. Sem contarmos a
desestruturação familiar que temos vivido em
nossa contemporaneidade.
São mazelas que atingem diretamente
as crianças, tornando-as vulneráveis e carentes de correntes de proteção. Já que os
impactos negativos das condições de vida
dessas crianças. Nossas crianças estão realmente mais agressivas, hiperativas, alérgicas,
obesas, deprimidas, com problemas relativos
a má qualidade do sono, expostas a má alimentação, dores de diferente natureza que
não poderiam afetá-las ainda tão pequenas.
Nossas crianças estão física e psicologicamente mais frágeis. Nisso não diferenciamos
as infâncias de outros tempos. As crianças,
mesmo as bem pequenas, estão chegando
às escolas tristes, apáticas, obesas, inquietas
(agitadas), distraídas, desatentas, medrosas,
com dificuldade de ouvir, de se relacionar,
quando não com síndromes ainda não diagnosticadas e por consequência não aceitas e
tratadas, entre outras.
Segundo Adriana Friedmann: “são problemas reais que atingem a infância e seu
entorno. Talvez por isso a premissa do educar
e cuidar é tão imprescindível. Não falamos
aqui só de cuidados básicos de higiene e
alimentação, mas de um cuidar que envolve
questões mais amplas. Um cuidar que envolva bem-estar em todas as suas dimensões”

Além de tudo a que nossas crianças já
estão expostas em suas relações sociais e familiares, temos ainda o papel da mídia como
influenciadora da nossa infância, mas uma
agressora da infância. Vivemos um momento
histórico nesta questão do acesso às mídias.
E muitas vezes um acesso sem nenhum controle quanto a qualidade e adequação para
este tipo de público.
Os bebês já sabem lidar com controles,
telefones, celulares e redes sociais, acessam
conteúdos por sua própria conta e estão cada
vez mais apegados a estas fontes de informação, muito antes de saberem exercer qualquer critério de seleção quanto a este conteúdo. Os pais ou responsáveis estão cada vez
controlando menos e abrindo mão mais cedo.
Dando às crianças uma liberdade que elas
não são capazes de gerenciar sozinhas. Uma
pesquisa feita pela Cartoon Network (VEIGA,
2009) revela que as crianças estão mais interessadas em roupas do que em brinquedos e
muito mais preocupadas com sua aparência
e popularidade. Segundo Veiga: temos hoje
uma infância pensando como gente grande.
Infelizmente temos que admitir o que constata Castells (2002): “As instituições de controle
social são sobrepujadas pelas redes globais da
informação e do capital, favorecendo a exploração infantil.” Hoje já se reconhecem doenças
na infância oriundas do acesso indiscriminado
das novas tecnologias, principalmente relativas
a vícios de jogos em rede. Isso precisa nos incomodar, nos preocupar e nos mobilizar. Ou
teremos uma geração de jovens e adultos com
danos irreparáveis para o futuro bem próximo.
Este contexto, brevemente explanado, adverso,
cerca nossa primeira infância.
Pais, professoras e todos os demais
indivíduos e setores da sociedade precisam
efetivamente olhar para elas. Mesmo reconhecendo que as crianças são indivíduos complexos, inteligentes, cheios de potencial, com
direitos, ainda não conseguimos proporcionar
a grande maioria delas uma atmosfera, um
entorno, um acolhimento digno.
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Quem sabe se a escola buscar essa
proteção, possamos desencadear uma corrente do bem, interessados em proteger e estimular o desenvolvimento de nossas crianças
da melhor forma possível. Precisamos de fato
olhar para elas. Seus olhares, gestos, movimentos, sua comunicação (ainda que não
verbal), seu jeito de se relacionar, com ela
mesma, com os outros ou com objetos à sua
volta.
Nos deve interessar não só como ela
vive e se comporta no ambiente escolar, mas
também, e principalmente, o mundo da criança fora do contexto escolar, já que este mundo interfere diretamente no contexto escolar.
A criança como centro, incontestável do nosso trabalho, deve ser conhecida, entendida e
compreendida para que tenhamos êxito em
nossa tarefa pedagógica a ser desenvolvida.
Conhecê-las bem e de fato é a única forma
de chegarmos a elas em sua essência e individualidade.
No sentido de que cada um importa e
que, valendo a premissa de que todos são
capazes, mesmo dentro de suas especificidades, não devemos nos conformar com
cotas e percentuais de crianças bem-sucedidas, nenhuma a menos deverá ser o objetivo
fundamental e inegociável. Para tanto o alto
desenvolvimento dos adultos que a cercam,
e são diretamente afetadas por eles, deverá
ser elevado ao maior e melhor grau possível.
Precisamos investir em nós mesmos
para atingir os melhores objetivos relacionados a elas. A formação e qualificação profissional é fundamental. Devemos buscá-lo
por diferentes meios. Investir nosso tempo e
empenho em formação continuada. Se a formação inicial é condição necessária para o
início do ofício, a continuada é fundamental
para o sucesso dela.
Quando buscamos nos aperfeiçoar
estudadas durante o exercício da profissão,
entendemos melhor cada momento e cada
realidade que vivemos, podendo assim fazer
escolhas melhores. Vivemos situações cada

vez mais complexas na rotina escolar, só
bons profissionais, conhecedores de diferentes meios e formas de atuação, sensíveis e
fortalecidos teoricamente, serão capazes de
contribuir com a educação de qualidade necessária e almejada.
Miguel Arroyo faz uma reflexão bastante
pertinente: “Se hoje as camadas populares e
sua infância vivem realidades tão negativas,
elas têm que ter ações afirmativas”. Programas
de formação continuada de professores e demais profissionais também integram a lista de
requisitos básicos para uma Educação Infantil
de qualidade. Tais programas são um direito
dos professores no sentido de aprimorar sua
prática e desenvolver a si e a sua identidade
profissional no exercício de seu trabalho.
Eles devem dar-lhe condições para refletir sobre sua prática cotidiana em termos
pedagógicos, éticos e políticos, e tomar decisões sobre as melhores formas de mediar
considerando a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, considerando o coletivo de
crianças assim como suas singularidades.
Apesar da classe docente estar fragilizada,
desmotivada e com pouco prestígio em nossa sociedade, é necessário submergir a isso.
É considerável buscar, e por que não, lutar
por melhorias nas condições de trabalho da
classe docente.
Nas políticas de educação, nas questões estruturais, econômicas, estas questões
são necessárias, mas devem ser feitas nos
devidos fóruns de discussão e luta. Apesar
de termos uma boa legislação emoldurando
o trabalho na Educação Infantil, ainda precisamos lutar para que muito do que já foi
conquistado no papel realmente chegue às
rotinas nas escolas. Temos vivido tempos difíceis para a classe docente. Greves viraram
eventos anuais nos calendários escolares, e
muitos direitos ainda não são de fato vividos.
Podemos citar a quantidade de alunos por
sala, que vem sendo uma bandeira de luta em
todos os movimentos de professores. Apesar
do parecer anotar:
30 - outubro/2021 - Educar FCE

104

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

O número de crianças por professor deve
possibilitar atenção, responsabilidade e
interação com as crianças e suas famílias.
Levando em consideração as características do espaço físico e das crianças, no
caso dos agrupamentos com crianças da
mesma faixa de idade, recomenda-se a
proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso de crianças de 0 e 1 ano),
15 crianças por professor (no caso de
crianças de 2 e 3 anos) e 20 crianças por
professor (nos segmentos de crianças de
4 e 5 anos) (Parecer das DCNEI/2009)

É consenso entre os professores que,
a quantidade de aluno por agrupamento faz
sim diferença na qualidade da educação que
é oferecida, porém até o momento a oferta
de vagas, superação da demanda e acesso,
são as questões que definem a proporção
professor-aluno. Esta questão é uma pedra
no sapato do professor. Que vê na negativa
dos governos de seguirem as orientações do
parecer como um boicote à melhoria da educação.
Devemos continuar a perseguir os objetivos que acreditamos, são justos e pertinentes, porém eles não devem ser condições
paralisantes ou condicionantes para oferecermos a melhor docência possível, mesmo em
situações adversas. É um compromisso ético.
Para falar de qualidade hoje nas escolas de
Educação Infantil é preciso ainda falar de currículo. É ele quem vai dar vida e sustentação
ao ambiente escolar. As DCNEI trazem como
definição de currículo como:
[...] um conjunto de práticas que buscam
articular as experiências e os saberes
das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico,
de modo a promover o desenvolvimento
integral da criança de 0 a 5 anos de idade
(BRASIL, CNE/CEB, 2009. p. 1).

O Parecer das DCNEI traz orientações
importantes para a elaboração de um currículo adequado:
[...] o planejamento curricular deve assegurar condições para a organização dos tempos cotidiano das instituições de Educação
infantil de modo a equilibrar continuidade
e inovação nas atividades, movimentação
e concentração das crianças, momentos
de segurança e momentos de desafio na
participação das mesmas, e articula seus
ritmos individuais, vivências pessoais e experiências coletivas com crianças e adultos (BRASIL, CNE/CEB, 2009).

Mas que seleção de conteúdo ou atividades o currículo deve se estruturar com a identidade de seus personagens, ter construção local, que compreenda seu público. Vivemos um
momento de crise de identidade e de valores
e a educação dos pequenos é um espaço de
importância para resgatarmos esses valores
ou construirmos novos e melhores valores.
Precisamos pensar em um currículo
que traga a criança para o espaço de protagonismo, feito pela e para a criança. Lembrando que todas as experiências que vivemos
nos afetam, precisamos buscar experiências
que afetem de maneira positiva e afirmativa.
Um currículo precisa não só ser bem-intencionado, mas principalmente bem estruturado. Construir um currículo pré-dispõe fazer
opções, selecionar, escolher. Não é possível
todas as possibilidades, o conhecimento é
amplo e selecioná-los bem é fundamental.
Levando em conta que o indivíduo é importante dentro de um contexto, o currículo
deverá ser elaborado centrado nos fatos do
cotidiano da vida da criança e da comunidade em que ela está inserida. Precisamos
trabalhar para que a Educação infantil garanta o respeito às necessidades das crianças,
fugindo de práticas escolares precoce, buscar propostas que respondam aos interesses
das crianças, que estimulem sua criatividade,
que atenda seus interesses e impulsione seu
desenvolvimento mediante a aprendizagens
significativas.
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Para tanto, nossas escolhas deverão
privilegiar experiências que as envolvem por
inteiro: corpo, mente e emoção. Contudo a
elaboração de um currículo pertinente dará
subsídios para a elaboração de propostas locais (Projeto Político Pedagógico) mais próximos a cada realidade. O trabalho pedagógico
na unidade de Educação Infantil, em um mundo em que a reprodução de massa sufoca o
olhar das pessoas e apaga singularidades,
deve voltar-se para uma sensibilidade que valorize o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes
a participação em diversificadas experiências.
As instituições de Educação Infantil precisam organizar um cotidiano de situações
agradáveis, estimulantes, que desafiem o
que cada criança e seu grupo de crianças
já sabem sem ameaçar sua autoestima nem
promover competitividade, ampliando as possibilidades infantis de cuidar e ser cuidada, de
se expressar, comunicar e criar, de organizar
pensamentos e ideias, de conviver, brincar e
trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar
soluções para os problemas e conflitos que
se apresentam às mais diferentes idades, e
lhes possibilitem apropriar-se de diferentes
linguagens e saberes que circulam em nossa
sociedade, selecionados pelo valor formativo
que possuem em relação aos objetivos definidos em seu Projeto Político-pedagógico.
Esta tarefa não é fácil. Sair do senso
comum de rotinas empobrecidas, com atividades muitas vezes descontextualizadas,
fragmentadas, superficiais, ou simplistas, nos
exigirá definir concepções e objetivos, estudo,
pesquisa deve fazer parte de nossos fazeres
diários para alcançarmos um trabalho que
chegue próximo destes patamares impostos
em nossa legislação. Sendo que: Cabe à professora e professor criar oportunidade para
que a criança, no processo de elaboração de
sentidos pessoais, se aproprie de elementos
significativos de sua cultura não como verdades absolutas, mas como elaboração dinâmica e provisória. Trabalha-se com os saberes
da prática que as crianças vão construindo

ao mesmo tempo em que se garante a apropriação ou a construção por elas de novos
conhecimentos.
Para tanto, a professora e o professor
observam as ações infantis, individuais e coletivas, acolhem suas perguntas e suas respostas, buscam compreender o significado de
sua conduta. Assim, não cabe ações pedagógicas que busquem treinamento, reprodução
passiva em uma relação professora-aluno baseada na submissão. A que busca deverá ser
por ambientes educativos prazerosos, em que
a afetividade é cultivada e o lúdico privilegiado. Mediante a tudo que já relatamos até aqui
sobre a criança e a infância contemporânea
é impossível falar de trabalho com crianças
pequenas sem falar de corpo e movimento. É
comum em conversas informais de corredores ouvirmos os professores “reclamar” que
as crianças não param quietas, não querem
sentar-se, só “andam correndo”. É isso mesmo, elas são pura corporeidade e movimento.
Carol Kolyniak nos diz que, segundo as
teorias de desenvolvimento interacionista, a,
ainda. “A noção de corpo integra, ainda afetos
e conceitos, sendo influenciada pela linguagem e pelas interações sociais. Essa função
é fundamental na subjetividade e na construção do conhecimento, pois a maneira como o
sujeito representa seu corpo influencia amplamente suas relações concretas, desde a significação de si e do outro até a possibilidade
de planejar e coordenar movimentos específicos”. O corpo assim, deve ser aceito, compreendido e estimulado nas instituições de
crianças pequenas. É através do corpo que
a criança, desde seu nascimento, vai receber
e sentir os primeiros estímulos do ambiente.
Wallon entendia que atos mentais, motores,
afetividade e cognição são indissociáveis.
Segundo Fátima Salles e Vitória Faria
(2012), “o corpo é objeto de conhecimento e
instrumento de exploração e apropriação do
mundo, e ela o faz a partir dos movimentos,
utilizando múltiplas linguagens, em especial
o brincar”.
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Nesta nova escola para crianças pequenas o brincar ganha um espaço privilegiado
e é a principal forma de interação das crianças. Por meio do brincar a criança explora,
interage, cria, imagina, fantasia, experimenta,
estabelece relações, faz pesquisas, descobre
seus gostos e preferências, demonstra sua
emoção, resolve demonstrar conhecimento
de mundo entre outras descobertas. Brincar
deverá ser a principal ocupação da criança
pelo tempo mais longo possível. Se brincar é
coisa de criança devemos buscar prolongar
este tempo para que a criança fortaleça suas
possibilidades de relacionar-se e interferir no
mundo. O corpo, os objetos, o outro, o tempo
e os espaços são ferramentas de trabalho
indispensáveis na rotina das escolas para a
primeira infância. O brincar perpassa pelo ensino das diferentes linguagens as quais as
crianças deverão ter acesso para um desenvolvimento integral.
As práticas da Educação infantil devem
ter como eixos norteadores as interações e
brincadeiras garantindo experiências que:
I. Promovam o conhecimento de si e do
outro por meio da aplicação da experiência
sensorial, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança, [...]
II. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais
e coletivas.
IIII. Possibilitem situações de aprendizagem que possibilitem para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
IV. Possibilitem vivências éticas e estética com outras crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de referência e
de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade (BRASIL/DCNEI, artigo 9º,
2009).

Fazer as melhores escolhas sobre quais
experiências farão mais sentido e trarão mais
significado na vida das crianças é uma tarefa
refinada. Importa aqui a qualidade do que se
pretende trazer para as salas de aula, e não
a quantidade dos conteúdos cabíveis no menor espaço de tempo. A profundidade é mais
importante. Assim:” [...] definir com clareza
os objetivos do trabalho que iremos desenvolver junto a elas e abrir um amplo leque de
experiências que lhes possibilitem produzir,
transformar e se apropriar de saberes e conhecimentos da natureza e da cultura. Para
compor este leque, precisamos aprofundar
os nossos próprios conhecimentos sobre os
conteúdos inerentes às experiências que julgamos importante trazer para o cenário de
Educação Infantil,
Como afirma Moreira:
Nós aprendemos e ensinamos em meio
a experiências, em meio às relações que
estabelecemos na escola. Tudo isso tem
que ser organizado, pensado, planejado,
não é algo que acontece de qualquer jeito.
A ideia da experiência do aluno fazendo,
do professor, também trabalhando, planejando e desenvolvendo práticas também
está presente (MOREIRA, 2004).

O conhecimento não é negligenciado,
por se tratar da educação de crianças pequenas, nos campos de experiências as crianças
deverão ter o ensino organizado nos campos
de experiências que a farão ter o seu mundo
ampliado, organizado e alargado. Podemos
indicar ao menos três grandes campos a serem explorados: Eu no mundo social e natural; Linguagens e artes e Matemática.
Os campos podem ser trabalhados
em diferentes modalidades organizativas. O
professor deverá planejar quais as melhores
propostas para cada momento. É importante
saber que o professor tem um papel fundamental nestas escolhas, suas concepções e
objetivos guiará as melhores possibilidades,
importante o professor ter consciência desta
responsabilidade.
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Como podemos oferecer uma educação a qual as crianças tenham seus direitos
educacionais e de cidadania respeitados,
além de tudo que já expomos é importante
estar constantemente avaliando a qualidade
do ensino oferecido e o desenvolvimento e
aprendizagens dos educandos. O processo
de avaliação deverá ser contínuo e levando
em conta o ponto de vista das crianças e das
famílias, um processo que possibilite ao professor avaliar o seu próprio trabalho e suas
escolhas, refazer percursos, alterar percursos,
incluindo as imprevisibilidades.
O Parecer CNE/CEB 20/2009 afirma
que:
A avaliação conforme estabelecida na
Lei nº 9.394/96, deve ter a finalidade de
acompanhar e repensar o trabalho realizado. Nunca é demais enfatizar que não
deverá existir práticas inadequadas de
verificação da aprendizagem, tais como
provinhas, nem mecanismos de retenção
das crianças na Educação Infantil. Todos
os esforços da equipe devem convergir
para a estruturação de condições que
melhor contribuam para a aprendizagem
e o desenvolvimento da criança sem desligá-la de seus grupos de amizade (CNE/
CEB 20/2009).

Parece que falar de rotina é algo simples, mas não é por trás dela que há uma
série de fatores que devem preceder a constituição da rotina. Queremos boas rotinas, com
tempos e espaços para que a criança possa
ser criança. Com condições para que ela atue
como protagonista neste espaço. Rotinas que
levem em consideração seu desenvolvimento
de forma integral. E isso é um imenso exercício para as escolas e professores.

Se as observarmos e ouvi-las já teremos pistas de como estas rotinas podem
transcender a lista de atividades simplistas e
obsoletas para uma vida ativa nessa comunidade que é sala de aula. Estimular situações
mais complexas e desafiadoras em que as
crianças tenham a possibilidade de viver diferentes papéis e experiências que as levem
para um crescimento que lhe servirá para o
que há de vir, pela vida.
O grande desafio das instituições de
Educação Infantil, no momento de organizar
seu currículo é de articulá-lo aos demais elementos da Proposta Pedagógica, é ter presente o tipo de ser humano que pretende formar
e as contribuições que a Educação Infantil
pode dar na tarefa de construir uma sociedade sustentável, mais humana, mais justa e
mais democrática, na qual todos possam ter
acesso aos bens culturais produzidos pela
humanidade e se reconhecer como produtores de novos saberes e conhecimentos e,
portanto capazes de transformar o mundo.
Temos então uma tarefa nada fácil. Não
para quem gosta de criança, como costumam
dizer, é uma tarefa para quem gosta de gente,
para quem sabe que nunca vamos saber tudo
e que continuar aprendendo é condição sim,
necessária àqueles que querem ser professores de Educação Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos entender, conforme Tânia, que embora “corre-se um grande risco ao tentar
definir o que é uma criança de forma conclusiva, uma vez que enquanto o fazemos, a infância
já mudou. No entanto, deve haver algo que subsista, a tantas e tão rápidas transformações
(VEIGA, 2004). Conhecer as crianças com as quais estamos lhe dando, suas condições socioculturais, conhecer sua vida fora dos muros da escola é condição inegociável para estruturarmos um trabalho de ensino-aprendizagem coerente e responsável. Não é mais aceitável
tratar as crianças de forma generalizante. Nossas crianças têm identidade que precisa ser
reconhecida pela escola.
Admitindo que hoje, as crianças têm de querer, o que é historicamente revolucionário, e,
portanto, tem direitos, vez e voz, escolas e instituições que trabalham com crianças pequenas
(de 0 a 6 anos), precisam conhecê-las em sua essência para elaborarem propostas de trabalho, metas e objetivos que venham de encontro aos anseios e necessidades desta infância.
Nossa legislação vem a cada alteração desde a Constituição de 1988, quando o trabalho
com crianças pequenas passou a integrar as ações educativas do nosso país, dando lugar
de destaque no trabalho com a primeira infância. Nossa legislação só avançou neste sentido
conforme textos citados no corpo deste trabalho. Nossa legislação vigente abre portas para
um ensino de qualidade nestas instituições, públicas ou particulares. A possibilidade de cada
município estruturar, junto a sua clientela, um currículo que corresponda às necessidades e
anseios de cada localidade, levando em conta suas características particulares e singulares,
e por consequência a elaboração de um Projeto Político Pedagógico que respeite as particularidades de cada unidade. Inclusive com a participação da comunidade escolar, não só dos
profissionais da educação, mas das crianças e suas famílias. Tudo isso nos dá conta que
o caminho está aberto e preparado para construirmos práticas pedagógicas cada vez mais
cheia de sentidos para os educandos. Podemos desenvolver propostas que sejam coerentes.
Precisamos examinar, no sentido de conhecer com profundidade as condições subjetivas de
vida, conhecer suas hipóteses e seus desejos (FORTUNA, 2004, 2005).
Concomitantemente ao exercício de conhecê-las, precisamos entendê-las. O campo
das ciências tem amplamente contribuído com a classe docente neste exercício. Sabemos
que as crianças pequenas estão veementes em seu potencial de desenvolvimento. Conhecer
as teorias que melhor nos auxiliam a trabalhar este potencial é um dever dos profissionais
da área. Precisamos gostar de estudar antes mesmo de querer ensinar, e já no exercício da
função é um dever do professor ampliar seus conhecimentos sobre a área que atua e sobre
o desenvolvimento dos educandos. Não há outro caminho possível se não este.
De posse de um currículo que considera seu público-alvo, construído uma proposta
pedagógica coerente com este currículo, é hora de o professor pensar o cotidiano da sala de
aula e de seu grupo. Como selecionar as aprendizagens que darão conta de alcançar os objetivos traçados. Quais metodologias são pertinentes para o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico de qualidade social da educação. Piaget pensou sobre isso. Para ele, o desafio
é identificar o conteúdo que intriga as crianças e que faz surgir a necessidade e o desejo de
descobrir alguma coisa.
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Algo que as movimente a ação e o protagonismo na busca de seu próprio conhecimento. Rheta de Vries (2004), ainda nos alerta que “o desafio é descobrir como selecionar os
eventos e os fenômenos que deixarão as crianças intrigadas, levando-as ao desenvolvimento
do raciocínio [...] no trabalho e no brincar”. Nos parece que neste cenário, em que a criança
ganha centralidade, o papel do professor, e dos adultos que a cercam, é abafado ou diminuído. De forma alguma. Este papel é sim redimensionado. O professor tradicional, é substituído
por um profissional mais refinado, e singularmente importante.
É ele quem planeja as melhores situações, potencializa as interações, prepara os tempos,
espaços, materiais, média relações e acessos. Apresenta o mundo às crianças, um mundo
complexo, que a criança precisa conhecer para inferir sobre ele. Para Oliveira (2012) a menor centralidade do adulto não significa menor relevância. O principal papel do professor fica
sendo o de organizar os contextos e as oportunidades, sem conduzir as crianças a resultados
predeterminados. Sua função é voltada a conhecer os percursos possíveis de aprendizagem
e desenvolvimento das crianças.
Não podemos esquecer que para atingir os objetivos relativos à educação na primeira
infância é primordial entender que é o brincar a forma de excelência que a criança tem para
interagir com e atuar sobre o mundo. Embora o brincar seja uma atividade que a criança é
capaz de desenvolver sozinha, dentro do espaço educativo o brincar deve ser potencializado.
O olhar, o apoio, a ajuda e a parceria do outro (criança) e a parceria do professor conduz
a ação de trincar a outro patamar. A ação de brincar pode permear o trabalho em diferentes
eixos e campos de experiências. É atividade integradora. Em uma sociedade em que o brincar
é desvalorizado ou subestimado, cabe aos espaços educativos reservar a estes um lugar de
destaque. O brincar deve ser coisa séria para os adultos, ser pensado e elaborado por eles.”
Na brincadeira a criança, sem determinar o seu porvir, aceita a si mesma como um ser dotado
de futuro. Vivendo a diversidade de papéis”(BROUGÉRE, 2004).
Este trabalho não tem a pretensão de oferecer manuais ou receitas para o trabalho do
professor em sala de aula na construção de suas rotinas. O que se deseja é, segundo Piaget,
que o professor deixe de ser uma espécie de palestrante, satisfeito em transmitir soluções já
prontas; seu papel deve, antes, ser de um mentor que estimula iniciativas e pesquisas.
Nossas crianças ficam em média de quatro a cinco horas dentro das escolas, durante
duzentos dias letivos, é um bom tempo, pra se fazer muita coisa boa dependendo de nossas
escolhas. O que fazemos com este precioso tempo deve nos preocupar e nos mover. Levando-se em conta que a criança precisa se desenvolver de forma integral (física, emocional,
social e cognitivamente), que tem o direito de ser cuidada também.
Nossa rotina deverá ser estruturada de forma que favoreça estes direitos, historicamente
construídos. Temos esta responsabilidade. Uma atmosfera moral, justa e equilibrada colabora
com este propósito. “O respeito do professor pelas crianças é o ponto principal para a criação do tipo de ambiente seguro e confiável em que as crianças podem relaxar e buscar seus
interesses intelectuais e sociais” (DEVRIES, 2002).
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Piaget nos alertou que a coerção socializa apenas superficialmente o comportamento.
Criar ambientes que se aproximem do conceito de comunidade. Em que todos têm direitos,
deveres e por consequência responsabilidades. Porque não estamos defendendo aqui uma
escola em que a criança não tenha regras, combinados e responsabilidades. Mas que as
regras e combinados sejam para todos, sejam claras e feitas em colaboração, não as que
os adultos fazem para as crianças seguirem. Esta é a melhor atmosfera para o processo de
convivência e aprendizagem.
Nas escolhas das atividades diárias podemos evoluir das escolhas que: “mais parecem
sacos de gatos, de mal estruturadas narrativas, músicas, trabalhos de artes sem orientação,
brincadeiras e festas”. (DAMON, 1995). Para uma rotina cheia de sentidos, significados e
pertencimento dos educandos. Em um ambiente como este a criança é capaz de acompanhar e perceber seu próprio processo de desenvolvimento e se alegrar com ele. Ganhando
autoestima para seguir e crescer.
O processo de avaliação deste processo todo deve estar em pauta para a escola e o
professor. Uma avaliação processual que leva em conta todo o contexto, não só a avaliação
pautada no educando e nos conteúdos que ele aprendeu. Avaliar a educação infantil vai muito
além disto. Mas serve, principalmente, para avaliar o nosso trabalho educativo, replanejar e
restabelecer objetivos levando em conta os desafios que não são previstos.
Sabemos que o trabalho aqui defendido é denso. Não se aprende nas faculdades ou em
um ano letivo, é trabalho para a vida toda. Mas é necessário iniciarmos a caminhada. Nunca
é tarde que não valha a pena começar. “A sobrevivência humana depende do cuidado que
os adultos dedicam às crianças. É no presente da infância que nasce a expressão do futuro”
(FORTUNA,2004/2005).
Não há nada mais nobre do que a luta e persistência de uma sociedade na preservação
de sua infância. Nosso futuro está hoje em nossas salas de aula, carentes de serem ouvidas,
vistas e tocadas em suas almas. Precisamos saber oferecer isso a eles. Para o bem de todos.
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LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUAS:
INTERFACES E INTERSECÇÕES
RESUMO: A prática pedagógica para o ensino de segunda língua (L2) é complexa no sentido da
amplitude de possibilidades que se estendem, tanto na diversidade que compõem o corpo de
alunos, suas classes sociais e os recursos disponíveis nas escolas públicas brasileiras, quanto
nas perspectivas teóricas que compõem uma diversidade acerca das concepções de linguagem
que irão impactar diretamente na prática docente. Assim, o presente artigo visa uma revisão
de literatura como metodologia, acerca das concepções de linguagem e das competências
necessárias para a atuação do professor em sala de aula, em específico no ensino público. A
justificativa do presente trabalho consiste na relevância do conhecimento de uma segunda língua
como consequência da globalização e do estreitamento das relações entre as nações, cada vez
mais se visa promover um amplo conhecimento dentro do panorama da Educação Básica. O
objetivo do presente trabalho é compreender como as mais recentes pesquisas lidam com as
abordagens acerca da linguagem e a aplicação à prática pedagógica, explorando em como a
Linguística Aplicada pode servir de aparato teórico articulando positivamente neste processo de
aquisição de segunda língua. A conclusão mostrou que a concepção sócio interacionista articulase de forma mais harmônica com as competências tidas como necessárias para o professor de
segunda língua na atualidade.

Palavras-chave: Competências Docentes; Concepções; Linguagem; Linguística Aplicada; Ensino;
Educação Linguística.
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INTRODUÇÃO

O

processo de Aquisição da Linguagem em Língua Estrangeira (L2) abrange uma
possibilidade ampla de práticas pedagógicas derivadas das abordagens teóricas
das quais o professor se apoia para compor sua postura em sala de aula, essas
abordagens afetam diretamente o aluno uma vez que cada uma delas altera a posição dele
– ora com uma postura passiva, quando o professor é o centro da abordagem (presente nas
práticas de ensino mais obsoletas) ora como ser ativo, seja na abordagem cognitiva, seja na
abordagem sócio interacionista, considerando as concepções teóricas mais modernas e condizentes com os objetivos em se promover o ensino de L2 no panorama da Educação Básica.
A justificativa do presente trabalho consiste na relevância do conhecimento de uma
segunda língua como consequência da globalização e do estreitamento das relações entre
as nações, cada vez mais se visa promover um amplo conhecimento dentro do panorama da
Educação Básica que não mais comporta apenas as barreiras do idioma nativo do aluno, as
influências culturais e as próprias relações de mercado tornam a necessidade do contato com
outras línguas cada vez mais acentuada e, na medida do possível, cada vez mais precoce no
intuito de tornar o aluno um falante proficiente.
O objetivo do presente trabalho é compreender como as mais recentes pesquisas lidam
com as abordagens acerca da linguagem e a aplicação à prática pedagógica, explorando em
como a Linguística Aplicada pode servir de aparato teórico articulando positivamente neste
processo de aquisição de Segunda Língua.
Estruturalmente, o trabalho se organiza tecendo uma breve revisão de literatura acerca
das abordagens teóricas acerca das concepções de linguagem, visando construir uma discussão considerando as perspectivas de pesquisa mais recentes e consideradas mais pertinentes
para a execução em sala de aula na Educação Básica, articulando com as competências
docentes necessárias para uma atuação satisfatória.
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CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E
ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
A linguística aplicada se ocupa dentre outras possibilidades do ensino de língua
materna (L1) e estrangeira (L2), a psicolinguística se enquadra no panorama da linguística aplicada, por sua vez é válido tecer considerações sobre a concepção de linguagem
adequada para o ensino de língua estrangeira
considerando as perspectivas teóricas mais
avançadas e recentes.
No último capítulo de seu livro, Mário
Eduardo Martelotta, há breves considerações
sobre as concepções de linguagem aplicadas
ao ensino de língua tanto materna quanto estrangeira. Antes de se ater ao processamento
linguístico que é um aspecto da Psicolinguística em si, é válido revisar as concepções
propostas.
Em "Linguística e ensino", o último
capítulo de "Manual de Linguística" (2016)
Mariângela Rios de Oliveira e Victoria Wilson
fazem uma descrição de todas as concepções de linguagem presentes neste binômio
linguística/ensino. Geraldi (1997 apud OLIVEIRA, WILSON, 2016, p.236) traz a questão
fundamental para os estudiosos na área de
Letras: "Para que os alunos aprendem o que
aprendem nas salas de aula de língua?".
Como foi anteriormente mostrado, o
percurso da Linguística e, da Psicolinguística, por consequência, é traçado por diversas
perspectivas teóricas que resultaram nas subáreas da própria Linguística: “Ocorre que, ao
fazermos opção por uma dessas maneiras de
tratamento estamos fazendo muito mais do
que somente a eleição de uma perspectiva de
abordagem. Automaticamente estamos aderindo a determinadas práticas e metodologias,
um aparato teórico específico e a objetos de
análise mais ou menos definidos” (OLIVEIRA,
WILSON, 2016, p. 237).

O enfoque estruturalista percebe a língua como um sistema virtual abstrato apartado das influências das condições internacionais enquanto o gerativismo adquiriu uma
concepção formalista da linguagem concebendo a língua como uma competência inata.
Assim, nessas concepções trata-se
a língua como um objeto único de investigação. Não importando muito o contexto de
produção da fala, há outras acepções que
consideram com maior ênfase a influência de
aspectos externos da língua no fenômeno da
comunicação.
Pensando por esta lógica os métodos
mais obsoletos de ensino fazem uso de uma
concepção estruturalista da língua. Onde ela
é encarada como uma "entidade capaz de
encerrar e veicular os sentidos por si mesma"
(OLIVEIRA, WILSON, 2016, p.236):
As noções de certo e errado,
as tarefas de análise linguística que ficam
apenas no âmbito da palavra, sintagma
ou oração, a atividade de interpretação
de textos como procura do verdadeiro
sentido ou de que o autor quer dizer são
poucos dos muitos exemplos que poderíamos citar de práticas envolvidas nas
salas de aula sob a luz da concepção
formalista da linguagem (OLIVEIRA, WILSON, 2016, p.236).

A perspectiva que encara a linguagem como um fenômeno de comunicação
e expressão, baseada na teoria de Roman
Jakobson, apresenta uma tendência funcionalista da linguagem Segundo os autores, houve
alguns equívocos ao transpor a teoria do Círculo de Praga, da qual Roman Jakobson era
membro, para os materiais didáticos.
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Atribuindo a metodologia um caráter
muito mais tradicional que funcional uma vez
que pedia que se apontassem os elementos
da comunicação, tais quais se apresentam
no conjunto estruturado conhecido como funções da linguagem, desenvolvidos pelos teóricos de Praga.
A concepção funcional e pragmática
concebe a língua como um fenômeno produto do processo e interação humana de uma
atividade sociocultural. Cara língua como um
processo de motivação vinculada aos sentidos e num contexto de produção no qual é
utilizada. E, segundo os autores, nesse tipo
de abordagem entendem-se os diversos usos
linguísticos como contextos reveladores da
pluralidade e diversidade de lugares sociais
ocupados pelos membros de uma comunidade” (OLIVEIRA, WILSON, 2016, p.237).
Na atualidade, se compreende como
a melhor forma de trabalhar o ensino de línguas pelo viés sócio interacionista, pois ele
permite o contato com situações mais coerentes com a realidade nativa das línguas e,
por assim dizer, o aluno percebe a língua em
seu uso real.
Silveira (1999) explica que há abordagens e métodos que são necessários que
sejam revisados a fim de compreender o
método que se faz mais pertinente em um
dado contexto, neste trabalho, foca-se o uso
de métodos que são mais adequados para o
ensino público na educação básica a partir
da segunda etapa do Ensino Fundamental.

Kumaravadivelu (2006) aponta para
uma questão essencial para o ensino de língua estrangeira e suas relações com a globalização e, por conseguinte com o modernismo
e o pós-modernismo:
[...] uma série multidimensional
de processos sociais que criam, multiplicam, alargam e intensificam interdependências e trocas sociais no nível mundial,
ao passo que, ao mesmo tempo, desenvolve nas pessoas uma consciência
crescente das conexões profundas entre
o local e o distante. (KUMARAVADIVELU,
ano, p. 130).

Muito além de mera aquisição de um
idioma, o ensino de língua estrangeira coloca
a prova uma série de aspectos que se relacionam diretamente com a cultura, tais como
elementos que fazem parte do léxico de uma
determinada língua por comporem algo que
se encontra singularmente em uma cultura
(como o caso da gastronomia, por exemplo,
a nomenclatura dos pratos costuma ter uma
sólida relação histórica com as culturas das
quais fazem parte).
Além das expressões que podem
variar muito de uma região para a outra, e
diversos outros pontos que variam de um idioma para outro, no caso da Língua Inglesa,
por exemplo, há uma variação considerável
na fonética do inglês falado da América do
Norte para o inglês britânico - sem mencionar as possíveis variações dentro do mesmo
território.

No ensino de línguas de forma geral
é importante que o docente esteja familiarizado teórica e metodologicamente para a diversidade que pode compor o grupo de alunos
no qual ele será mediador do conhecimento.
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A globalização, concordando com
Kumaravadivelu (2006), integra como um elemento importante não apenas na consciência
de que, o fato de as relações se tornarem
mais estreitas com o intermédio dos meios
de comunicação, transporte e tecnologia, a
consciência de multiculturalidade e o domínio
de idiomas considerados como línguas francas torna-se uma competência crucial para
compor não apenas o mercado de trabalho
mas a vida como um todo – uma vez que a
globalização tem como uma de suas consequências o consumo de elementos próprios
de um país por outros, como música, cinema,
literatura, etc.
Em um estudo pautado na apropriação tecnológica para a Educação, Oliveira e
Cardoso (2009) exemplificam uma das consequências da globalização para o ensino de
língua inglesa, especificamente. O fato de que
a disseminação de informação e cultura se
dá por intermédio da tecnologia, os autores
projetam a proposta de trabalhar com essa
tecnologia para mediar o ensino de língua
pelo uso de blogues e podcasts, proposta
bastante sólida pela pertinência em se trabalhar o idioma em contexto – a língua em
uso, articulada e em uma situação real de
comunicação:
[...] a aprendizagem de uma língua estrangeira, nomeadamente o Inglês,
que muitas vezes é desvalorizada, deverá
ser considerada essencial no currículo escolar e a esta deverá ser dada especial
atenção, tentando desenvolver as melhores e mais inovadoras estratégias que
potenciem a sua correcta (sic) e eficaz
aprendizagem (OLIVEIRA, CARDOSO,
2009).

Segundo os autores, metodologias
como tal são válidas por contextualizar o ensino da língua inglesa em específico, sendo
blogs e podcasts recursos que fazem parte
da internet e o inglês é o idioma que mais se
usa online.

O contato da linguagem em uso não
apenas possibilita o acesso a recursos, tais
quais os nativos do idioma possuem, que torna legítima a intencionalidade do autor, dada
uma situação comunicativa - método que, tal
qual foi exposto por Oliveira e Wilson (2016),
é mais coerente com as perspectivas de estudo atuais.
Em um estudo específico no uso de
blogs como recursos para as aulas de língua
inglesa, Ward (2004) desenvolve a Aprendizagem de Línguas Apoiada por Blog (Blog
Assisted Language Learning) e a define como
um método inovador e “excitante abordagem
da aprendizagem comunicativa das línguas,
oferecendo aos alunos uma nova razão para
gostarem da leitura e da escrita e permitindo-lhes a publicação online dos conteúdos com
um simples clique, push button publishing”
(WARD, 2004 apud OLIVEIRA, CARDOSO,
2009, p. 89.
Da época de elaboração do estudo
de Oliveira e Cardoso (2009), mais de uma
década se passou, o podcast ainda era novidade, porém os autores já percebiam potencial para o recurso ser utilizado em sala
de aula, os autores destacam não apenas a
praticidade e gratuidade da ferramenta como
pontos positivos deste recurso, mas, também,
a própria possibilidade de o aluno produzir
conteúdos:
O uso dos podcasts é uma das
últimas novidades que vai ao encontro
destes, pois permite criar materiais sobre
todo o tipo de temas, estão disponíveis 24
horas, são actualizados (sic) regularmente, são autênticos e gratuitos, permitem-nos realizar ensino diferenciado e reforçar
o que foi ensinado, melhorando, assim,
o desempenho na língua. Permitem por
outro lado a produção de materiais, por
parte de cada aluno, que mostrem aquilo
de que são capazes (OLIVEIRA, CARDOSO, 2009, p,89).
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O fato de aproximar o uso da língua
estrangeira com o cotidiano dos alunos torna
a realidade de um uso da língua mais palpável ao aluno, o que é diferente das projeções
feitas pelo professor no intuito de simular situações comunicativas.
Um desafio consistente no quesito da
apropriação do estudo de Oliveira e Cardoso
(2009) para o Brasil – visto que o estudo é
contextualizado em Portugal - é o de que, a
desigualdade que assola o território brasileiro pode impactar na intenção do professor
de fazer uso da metodologia proposta pelos
autores.
Ao pensar no ensino de língua inglesa e nas possibilidades de metodologia se
abre um leque bastante amplo de contextos
diferentes. No âmbito da Educação Básica,
por exemplo, temos o Ensino Público e o Ensino Privado, no âmbito dos cursos de idiomas
existe a divergência dos métodos adequados
para cada faixa etária. Viviane Rossato (2012)
propõe um estudo acerca das divergências
metodológicas no ensino de língua nesses
contextos diversos na cidade de Sinop no
Mato Grosso do Sul.

Porém, antes de focar no estudo de
Rossato (2012), é sumamente necessário retomar as abordagens e métodos apontados
por Silveira (1999), as abordagens podem
atender a quatro diferentes perspectivas: Estrutural, Comunicativa, Cognitiva e Tradicional.
Na primeira abordagem, a Estrutural, pode-se
destacar como principal característica o foco
no aluno, prevalece a ênfase na oralidade e
se opera a gramática de forma indutiva, este
método é também focado na repetição dos
diálogos como forma de memorização e, assim, aquisição do idioma.

A segunda abordagem apresentada
por Silveira (1999) é a abordagem Comunicativa, tal qual a Estrutural, ela apresenta o trabalho com a gramática por meio da indução,
também é centrada no aluno porém não faz
uso da memorização e sim, faz uso dos recursos da comunicação real e na construção de
significados que resulta dessas atividades comunicativas utilizadas na prática pedagógica.
Segundo Sousa e Soares (2012, p.
88): “O ensino significa uma manipulação de
comportamentos, um treinamento com passos previamente planejados. Nessa perspectiva, a relação professor/aluno caracteriza-se
pela prevalência do comando do professor”.
As teorias desenvolvidas no panorama acadêmico na contemporaneidade apontam para uma reformulação das práticas pedagógicas, centrando-se no aluno, visando o
protagonismo do aluno. As perspectivas de
Silveira (1999) ainda que sustentem uma teoria desenvolvida há mais de duas décadas
passadas já concebiam essas concepções
de ensino como obsoletas.
A concepção denominada cognitiva
já apresenta uma característica pouco mais
coerente com as concepções atuais, uma vez
que não compartilha da visão de ensino condicionada, ou seja, corrobora com a concepção inata desenvolvida por Noam Chomsky
(1928-).
Considerando a existência de um
dispositivo que é acionado no processo de
aquisição da linguagem, seja materna, seja
estrangeira: “Para essa abordagem, há uma
atividade cognitiva por trás desse processo,
que é contínuo, em que o indivíduo internaliza
as regras a partir dos elementos linguísticos a
que está exposto” (SOUSA, SOARES, 2012,
p. 88-89).
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O papel do professor nesta abordagem é mediar o processo de aquisição da linguagem do aluno por meio da elaboração de
estratégias desenvolvidas por ele próprio por
meio deste dispositivo, assim sendo, trata-se
de uma proposta individualizada de ensino:
“um processo de conquista pessoal, em que
atividades de apelo cognitivo individualizado,
por um lado, e as atividades de socialização,
por outro, levam à aquisição e à maturidade
linguística” (SILVEIRA, 1999, p. 71 apud SOUSA, SOARES, 2012, p. 88-89).
Assim, por intermédio destas estratégias de ensino, o aluno pode chegar ao
conhecimento do idioma próximo ao falante
nativo, Silveira (1999) também destaca a importância dos laços de afetividade na relação
professor-aluno dentro da abordagem cognitivista de ensino.
A última abordagem apresentada por
Silveira (1999) é a abordagem comunicativa
que consiste na perspectiva da língua como
um processo de interação social, tendo respaldo teórico da área da Pragmática e da Linguística Textual, trata-se de uma abordagem
ainda considerada pertinente, na qual, diferentemente da concepção cognitiva, a interação se estende não apenas para a relação
professor/ aluno, mas também aluno/ aluno.
O aluno torna-se o centro do processo e o
professor passa a não mais ser o mediador,
mas sim, o facilitador do conhecimento (SOUSA, SOARES, 2012).
Hadfield e Hadfield (2009) operam
com a formação considerando a diversidade
de alunos – considerando idade, sexo, nacionalidade, nível de conhecimento da língua,
personalidade. Sabe-se que o Brasil acopla
outras questões que englobam o acesso à
língua estrangeira por meio de uma bagagem
cultural que seja informal – ou seja – o acesso
por meio do entretenimento e do lazer como
séries, filmes e música.

Conforme os autores trazem, sobre
os alunos: “Suas atitudes em sala de aula são
motivadas por sua motivação, suas necessidades de formação educacional e cultural e
também por seus estilos de aprendizagem e
sua personalidade” (HADFIELD, HADFIELD,
2009, p.8).
Os autores ainda pontuam a questão
da motivação e necessidades desses alunos
serem intrínsecas ou extrínsecas. A motivação
intrínseca ocorre quando o aluno aprende o
inglês por uma necessidade pessoal, seria
uma questão de entretenimento, de conhecimento acerca da cultura ou do próprio funcionamento da língua. A motivação extrínseca
ocorre por intermédio da carreira, dos estudos ou mesmo pela necessidade de realizar
algum exame de proficiência de língua (HADFIELD, HADFIELD, 2009, p.8).
Tanto as necessidades quanto a diversidade de público irão nortear o professor em
relação a qual metodologia de ensino ele recorrerá no planejamento de suas aulas, cada
tipo de aluno e de vivência que ele apresenta
em relação ao idioma irão corroborar com a
percepção do professor sobre quais pontos
devem ser trabalhados em sala de aula.
Os estilos de aprendizagem nesta trajetória traçada pelo docente podem atender
a três diferentes sentidos, e, de acordo com
a necessidade deste aluno, o professor pode
mesclar estes estilos de aprendizagem, de
acordo com Hadfield e Hadfield (2009, p.9):
Estilo de aprendizagem auditivo: o aprendizado é mais eficaz quando a o uso de recursos
auditivos, como língua falada, músicas e sons.
Estilo de aprendizagem visual: o aprendizado é mais eficaz quando há o uso de materiais, como
figuras, gráficos, ou escrita.
Estilo de aprendizagem cinestésico: o
aprendizado é mais eficaz quando usamos os movimentos (HADFIELD & HADFIELD, 2009, p.9).
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O professor que busca atender potencialmente o seu aluno deve se ater ao estilo que mais o atendê-lo, tendo como base
os respaldos teóricos que atualmente temos
e que apontam cada vez mais para o protagonismo do aluno, visando sua autonomia em
relação ao idioma, tendo sim a bagagem cultural que permite que ele consiga articular a
língua de forma proficiente, mas tendo como
principal objetivo conceber o inglês como língua franca.
Principalmente para o aluno que tem
o acesso a língua no ensino público, há divergências no que tange a questão das salas
numerosas impedindo que o professor consiga dar conta de examinar todos os aspectos
com precisão. Justamente por esse motivo
visa-se a aplicabilidade das metodologias ativas que operam para uma participação mais
ativa do aluno.
Pennycook (1999) sugere que os professores devem se esforçar para “convalidar
outras formas, formas localizadas de conhecimento sobre a linguagem e ensino, que não
as de um discurso universal e totalizante, vindo de uma autoridade externa e desconhecedora da sala de aula “real” (BLATYTA, 1999,
p.78)

COMPETÊNCIAS BÁSICAS DO
PROFESSOR DE ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
Fundamentada principalmente pela
perspectiva freireana acerca da educação visando a formação para a aquisição de uma
segunda língua, os estudos de Consolo e
Porto (2011) propõe a revisão dos saberes
docentes necessários para uma atuação docente que seja eficiente e consiga atingir o
objetivo de formar alunos satisfatoriamente
proficientes em uma segunda língua considerando o panorama da atualidade de um
mundo globalizado.

O docente que atua na Educação Básica na contemporaneidade, segundo as autoras, traz uma série de pré-requisitos que não
são limitados ao conteúdo acadêmico, fazem
parte de uma série de adequações quanto ao
contexto de atuação, o público com o qual
lida, as condições de trabalho que lhe são
ofertadas, entre outros tantos aspectos decorrentes da diversidade que compõe a população brasileira e, por assim, dizer, que vão
ocupar o corpo de alunos do ensino público brasileiro. Neste sentido, Consolo e Porto
adotam a definição de competência:
O sentido de competência aqui
empregado é aquele estabelecido por
Perrenoud (2000), ou seja, a competência é a capacidade do indivíduo de agir
eficazmente em um determinado tipo de
situação, apoiando-se em conhecimentos, sem, contudo, limitar-se a eles; é a
faculdade de mobilizar recursos cognitivos, saberes, habilidades e informações,
para solucionar, com eficácia, uma série
de situações (CONSOLO, PORTO, 2011,
p. 67).

Uma perspectiva muito interessante
apontada por Street (2006, p. 465) é a de
que, atualmente, o “letramento” pode ter uma
concepção mais ampla daquela descrita anteriormente, pode ser um local de negociação
dessas práticas necessárias para o reconhecimento de um sujeito competente.
Na versão obsoleta de Letramento, há
um aparato de conhecimentos dominantes os
quais o sujeito deve se moldar para atender
para ser reconhecido como tal. Esse sujeito
é uma vítima passiva, ou seja, ele aceita, reconhece e visa dominar esse aparato porque
tem necessidade do seu reconhecimento.
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Porém, enxergando o letramento
como um espaço de negociação, as identidades culturais se instauram como agentes
que determinam quais as exigências devem
ou não ser consideradas e em quais contextos. Assim sendo, não seria equívoco dizer
que cada sociedade tem um “letramento dominante”. (STREET, 2006, p. 467).
Houve uma mesclagem, as sociedades aderiram às práticas de leitura e escrita
e fizeram uso para os fins que pertenciam a
seus hábitos singulares:
Durante o último século, um
bom número de sociedades, que anteriormente tinham pouca ou nenhuma familiaridade com o letramento, passaram a usar
a leitura e a escrita como parte de seu
repertório comunicativo. Questões sobre
o impacto do letramento sobre tais povos
ou suas consequências para a cognição
e o desenvolvimento social tendem a supor um único letramento (STREET, 2006,
p. 474).

Street propõe que, ao invés de enxergar o impacto do letramento sobre as sociedades, seria uma perspectiva mais interessante
perceber como o letramento é afetado pelas
pessoas em diferentes sociedades. Afinal de
contas, os sujeitos não são “tábuas rasas”
(STREET, 2006, p. 475) como supõe as práticas pedagógicas.
O autor fala de conciliação com valores e convenções sociais – ou seja – é um
conhecimento a ser acrescentado em suas
práticas e estas serão o fator dominante de
quais usos essas pessoas farão do letramento em si. O conhecimento será assimilado às
concepções locais ao invés de simplesmente
ter um impacto sobre elas.

Letramento consiste na dominação
de práticas de leitura e escrita e domínio de
gêneros diversos suficientes para que o indivíduo se conceba como um sujeito social.
Por essa razão, seria consideravelmente genérico associar o letramento à alfabetização
por si somente. O ato de ler e escrever não
garante o letramento, tal como uma pessoa
analfabeta pode ser letrada tendo em vista
que consegue identificar uma conta, saber ler
visualmente uma propaganda, etc.,
Socialmente e culturalmente, a
pessoa letrada já não é a mesma que
quando era analfabeta ou iletrada, ela
passa a ter condição social e cultural –
não se trata propriamente de mudar de
nível social, cultural, mas de mudar seu
lugar social, seu modo de viver na sociedade, na sua inserção na cultura – sua
relação com os outros, com o contexto,
com os bens culturais torna-se diferente
(SOARES, 1998, p. 37).

Assim sendo, as práticas de letramento são um fenômeno social, não se limitando
ao espaço e às relações escolares (BRITTO,
2008, p. 53). O letramento então vai além
da escola, ele é ditado é resultado da sociedade e de suas convenções. , o português,
tal como as outras disciplinas é que darão a
bagagem necessária para o indivíduo atuar
socialmente.
Essa atuação social se corresponde
não somente com a vida profissional de uma
pessoa, mas também com a vida pessoal.
Brian Street (2006) enfatiza em que as sociedades se apropriam do letramento, mudando
o foco obsoleto de que as pessoas são vistas
como tábuas rasas, e as enxergando como
pessoas que fazem uso de seus domínios
para estabelecer como sujeitos, essas práticas, portanto, podem variar muito de uma
sociedade para a outra.
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Tanto Camitta (1992 apud STREET, 2006, p. 479) quanto Bloch (1992 apud
STREET, 2008, p.477) concordam que o letramento é um elemento da qual o sujeito se
apropria para fazer uso em seu meio. Longe
de ser uma tarefa que se limita ao ensino de
codificação e decodificação de sinais que representam as letras, a tarefa de alfabetização
é árdua e, para que seja bem sucedida, o
docente deve ter uma boa disposição para
conhecer o contexto do aluno e estudar as
melhores formas de introduzir o processo da
alfabetização a ele.
Segundo Paiva (2003) já existe estudos que tratam de uma modalidade interna
do letramento, o letramento literário. O dilema
encontrado pela pesquisadora Paiva (2003,
p.42) é o de que não há consenso na academia de legitimar a literatura infantil como um
subgênero dos estudos literários, enquanto,
em contrapartida, na atuação de Alfabetização e Linguagem existem "possibilidades interessantes de efetivo envolvimento da criança
com o universo da escrita e, portanto, com a
literatura” (p. 42).
Existe um conflito nas questões que
interpõe gêneros estéticos no ensino público,
principalmente na educação infantil porque
o contexto cultural da sociedade brasileira é
muito diversificado e assombrado pelas desigualdades econômicas.
Paiva assume a denominação de literatura infantil a fim de argumentar acerca
de problemas enfrentados na introdução do
gênero quando os alunos ainda não são letrados, mas, conforme adquirem conhecimento,
dar a possibilidade de familiarizá-los com a
prática literária tal como os gêneros para conseguir articular com a formação de leitores.
Para a autora:

Estes desafios me levam a
desejar compartilhar, inicialmente, uma
questão e uma proposição. A questão
diz respeito ao diálogo possível entre a
concepção de leitor construída por nós,
em seus dois polos privilegiados, quando está em jogo a instituição escolar: o
leitor-professor e o leitor-aluno. Este me
parece o contraponto mais explícito da
tensão entre leitura literária e escola (PAIVA, 2003, p. 43).

A problemática de se instaurar uma
discussão acerca da leitura literária no contexto infantil é a de que há questionamentos
acerca da apropriação do hábito no próprio
corpo docente. Se o professor não for um
leitor em absoluto ele dificilmente conseguirá
transpor a importância e o afeto pela leitura.
Pensando no contexto escolar atual,
é difícil encontrar homogeneidade nas salas
de maior número de alunos, principalmente
nas salas de aula pública porque acolhem
uma variedade cultural maior de pessoas,
consequência, é claro de não haver custo
para autorização da frequência. Assim o perfil
do aluno pode ser de uma situação mais estável até uma situação mais crítica em termos
financeiros.
Na perspectiva da variedade cultural
apresentada pelos alunos, se deve pensar em
um método de ensino que permita que o envolvimento do conteúdo acolha a todos.
Pensar Literatura como disciplina
componente da grade do Ensino básico traz
associações a exaustivos recortes de romance ou poesia, postos sob análise na perspectiva gramatical ou títulos divididos nas chamadas Escolas Literárias. Uma vez que, no
contexto escolar, ainda é muito pictórico ver
sucesso em debates literários.
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Num desenvolvimento malsucedido,
o sujeito não apenas não toma ciência de
ser ativo social e politicamente, como também não está apto a julgar as mutações tão
constantes que o social sofre – uma vez que
muito das práticas sociais da desigualdade
só existe por haver um grupo incapaz de se
impor por falta de acesso à informação.
Não obstante, o desafio de se formar
um leitor crítico está muito associado ao choque cultural escola/lar. Exaustivamente é exposta a importância de se ler para crianças
e de ler na frente de crianças, por sermos os
espelhos em nossas ações.
O erro fatal está não somente no tom
ditador de se fornecer materiais que trazem
um linguajar ora rebuscado, ora muito sofisticado para o contexto corriqueiro. Não se adota aqui, uma postura de não fornecer acesso
a obras de prestígio nacional e/ou universal,
mas sim de somente fornecer material após
um preparo adequado e com acompanhamento necessário.
Na proposta de Freire, o indivíduo só
tem poder transformador após um processo
de conscientização, que, em sua crítica, a escola não cumpre, pelo contrário, ela acaba
por reproduzir a desigualdade sociocultural
dentro de sala, por estar tão intrínseca no
comportamento brasileiro.
Historicamente, a sociedade valoriza
o externo, o elitista e o conservadorismo, por
essa razão, não encontramo-nos em um círculo vicioso de reprodução social que só é
quebrada quando um indivíduo ou um grupo
toma consciência do fato.
Paulo Freire, tal como Mikhail Bakhtin
defenderam a revolução cultural promovida
por um movimento que rompe com os fatores
sociais regentes que valorizam singularidades
das classes mais abastadas. Esse movimento de consciência é denominado por Freire
como processo de humanização, e;

Constatar essa preocupação implica, indiscutivelmente, em reconhecer a
desumanização não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade histórica. É também, e talvez, sobretudo, a
partir desta dolorosa constatação, que os
homens se perguntam sobre a outra viabilidade - a de sua humanização. Ambas, na
raiz de sua inconclusão, que os inscreve
num permanente movimento de busca.
Humanização e desumanização, dentro
da história, num contexto real, concreto,
objetivo, são possibilidades dos homens
como seres inconclusos e conscientes de
sua inconclusão (FREIRE, 2013, p.16).

Em sala de aula, a proposta de Freire não perde o tom de rebate a opressão, o
autor traz a lógica de aprendizado em duas
vertentes, a do professor para com o aluno e
a do aluno para com o professor.
O mesmo deve ser consciente de
que está a todo o momento renovando suas
questões humanas, sociais e culturais, ora,
estando dentro de sala, ele lida com seres
humanos, e, por conseguinte, com uma diversidade cultural ampla.
O inglês acompanha a questão cultural de forma bastante latente já que o uso
do idioma é articulado com as expressões e
o léxico utilizado no cotidiano.
O ofício do professor, pouco mais
que os outros, está fadado a ser um constante aprendizado acerca da humanidade, de
singularidades culturais das quais o docente
se apropria para manejar sua prática pedagógica de acordo com o contexto que é operado, assim, é necessário que ele articule uma
espécie de “casamento” entra o tema que
busca trabalhar e as condições (os recursos,
o contexto e o público).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho permitiu a reflexão do quão difícil pode ser a tentativa de “soltar as amarras
ideológicas” quanto às práticas de ensino cujas concepções de linguagem que norteiam já são
consideradas obsoletas por irem contra as propostas mais modernas de ensino que visam a
participação ativa do aluno na articulação das aulas, não apenas de língua inglesa, mas em
geral, assim, na questão da língua inglesa em específico, a questão cultural e os recursos que
são disponibilizados ao professor vão refletir diretamente em sua forma de conduzir as aulas.
Permitiu-se a reflexão sobre a questão da diversidade que compõem o corpo de alunos
no panorama do Brasil, em específico na rede pública. Diversos são os fatores que afetam na
elaboração da prática deste professor de Língua Estrangeira- faixa etária, gênero, presença (ou
não) de elementos da língua inglesa na vida pessoal deste aluno, e, também as motivações
que o impulsionam a procurar formação, sejam de ordem extrínseca ou intrínseca, ou seja,
sejam aspectos que se relacionam com necessidades acadêmicas e profissionais ou aspectos
que se relacionam com o desejo deste aluno aprender sobre a língua estrangeira e sua cultura.
O maior desafio do professor que articula o ensino no panorama do Ensino Público
Brasileiro é lidar com a diversidade destes alunos e em como há uma divergência no acesso
à língua estrangeira.
Mesmo com a tecnologia mais acessível do que nunca, e também o acesso à língua
estrangeira das mais variadas formas: cinema, música, entre outros, persiste a desigualdade
em relação ao acesso destes elementos, favorecendo as classes abastadas, justamente por
ser um aspecto de herança cultural.
O professor deve superar esse aspecto em sua prática pedagógica compreendendo
como pode adequar sua prática às necessidades dos alunos, não apenas necessidades de
teor cognitivo e pedagógico, mas também aspectos que se relacionam às necessidades de
teor cultural, necessidades estas que dialogam muito mais com a questão pessoal deste aluno,
para que ele consiga se projetar como um falante proficiente de língua estrangeira.
A discussão proposta neste também visou lançar um olhar sobre as competências necessárias ao educador ao repensar suas práticas em sala de aula considerando o contexto
no qual atuará como docente.
A realização da pesquisa apontou que considerável parte dos autores prefere a concepção de linguagem cuja abordagem é sócio interacionista, seja na proposta de ensino em língua
materna (L1), seja em língua estrangeira (L2), justamente pela proposta impor a presença de
textos reais – ou seja – situações reais de ensino.
Felizmente, a pesquisa realizada neste, cuja metodologia de revisão de literatura se serviu por intermédio de buscas em acervos online, apontou para uma preocupação na produção
científica acerca da revisão dos métodos obsoletos, visando o protagonismo dos alunos e
a proposição de novas práticas. Espera-se que os esforços feitos pela produção acadêmica

30 - outubro/2021 - Educar FCE

125

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

REFERÊNCIAS
BLAYA, Dora Fraiman. Mudança de habitus e teorias implícitas- uma relação dialógica no processo de educação continuada de professores. In: FILHO, José Carlos de Almeida (Org.). O professor de Língua Estrangeira
em Formação Campinas: Pontes, 1999, p. 63-78.
CHARTIER, Roger. Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.
DUSCHATZKY, Silvia; SKLIAR, Carlos Bernardo. Os nomes dos outros: reflexões sobre os usos escolares da
diversidade. Educação & realidade. Porto Alegre. Vol. 25, n. 2 (jul./dez. 2000), 2000, p. 163-177.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2013.
KUMARAVADIVELU, Bala. A linguística aplicada na era da globalização. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006, p. 129-148.
________. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 2011.
MARTELOTTA, M.E. Manual de Linguística. São Paulo. Contexto, 2016.
MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Cadernos de Letras da UFF–Dossiê: Literatura, língua e identidade, n. 34,2008, p. 287-324.
OHARA, JOANILHO. A Leitura além do texto: As práticas de Leitura como marcas de distinção social.
Disponível em: < http://www.uel.br/eventos/sepech/sepech08/arqtxt/resumos-anais/JoaoRMOhara.pdf >
Acesso 20/07/2021.
PAIVA, Aparecida. Literatura e letramento: espaços, suportes e interfaces: o jogo do livro. Autêntica Editora,
2003.
ROSSATO, Viviane. As diferentes metodologias de ensino da língua inglesa em diferentes segmentos de ensino. Revista Eventos Pedagógicos, v. 3, n. 1, 2021, p. 589-598.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: CEALE/ Autêntica, 1998.
SOUSA, Socorro Cláudia Tavares de; SOARES, Maria Elias. O ensino/aprendizagem de língua estrangeira:
uma análise à luz das memórias discursivas dos alunos de Letras. 2012.
STREET, Brian. Perspectivas interculturais sobre o letramento. Filologia e linguística portuguesa, v. 8, n. 2,
2006, p. 465-488.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

126

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Instituto
Superior de Ciências Aplicadas (ISCA) (2006)
e graduação em Artes Visuais pelo Centro
Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson (UNAR)
(2018); Especialista em Educação Especial pela
Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID)
(2015); Professora de Artes na EMEI Professora
Lídia Maria Buzon Curtulo e Professora de Educação
Básica na EE Senador César Lacerda de Vergueiro
em Araras SP.

ELEONORA CAROLINA
NEVES BAIONI

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

127

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

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
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).
O termo enfant falada 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.
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).
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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 há 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). O autor 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.
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 como 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.
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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.
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).
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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.
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.
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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 inserir 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.

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 para 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.

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).

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.

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).

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.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

136

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

REFERÊNCIAS
ARFOUILLOUX, Jean Claude. A entrevista com a criança: a abordagem da criança através do diálogo, do
brinquedo e do desenho. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.
ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
AZENHA, Maria da Graça Azenha. Construtivismo: De
Piaget a Emília Ferreiro. São Paulo: Ática, 1993.
BENJAMIN. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus,1984.
BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para seu filho: Pais
bons o bastante. Rio de Janeiro: Campus,1988.
BRASIL. MEC, Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações Gerais. Brasília,
2004.MEC, Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações para a inclusão da
criança de seis anos de idade. Brasília, 2006.
CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica. São
Paulo: Zaba,1979.
GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In:
CHARTIER, Roger (org.). História da Vida privada ou
a publicidade do privado. São Paulo: Companhia das
letras, 1991.
CORAZZA, Sandra Mara. Infância e Educação: Era
uma vez... quer que conte outra vez? Petrópolis: Vozes, 2002.
DAMAZIO, Reynaldo Luiz. O que é criança. 3. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1994.
DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: O desenvolvimento do grafismo infantil. São Paulo: Scipione, 1993.
DERDYK, Edith. O desenho da figura humana. São
Paulo: Scipione, 1993.
DORNELLES, Leni Vieira. Na Escola da Educação Infantil todo mundo brinca. In: CRAIDY, Carmem Maria;
KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação Infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.
FARIA, Ana Lúcia Goulart; MELLO, Suely Amaral. Linguagens Infantis: Outras formas de leitura. Campinas:
Autores associados, 2005.
FERREIRA, Sueli. Imaginação e linguagem no desenho da criança. 3. ed. São Paulo:Papirus, 2003.
GOULART, Maria Inês Mafra. A criança e a construção do conhecimento. In: CARVALHO, Alysson; SALLES, Fátima; GUIMARÃES, Marília. Desenvolvimento e
aprendizagem. Belo Horizonte: UFMG, 2006.

GOUVEA, Maria Cristina Soares. Infância, sociedade
e cultura. In: CARVALHO, Alysson; SALLES, Fátima;
GUIMARÃES, Marília. Desenvolvimento e aprendizagem. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
JÚNIOR, Moysés Kuhlmann Júnior. Infância e Educação Infantil: Uma abordagem histórica. Porto Alegre:
Mediação, 1998.
LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da capacidade criadora. São Paulo, Editora Mestre Jou, 1977.
LUQUET, G. H. O desenho infantil. Porto: Civilização,
1969.
KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil:
A arte do disfarce. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
______; LEITE, Maria Isabel Ferreira Pereira. Infância
e produção cultural. 3. ed. Campinas: Papirus, 2003.
______. (Orgs.). Infância: Fios e desafios da pesquisa.
10ª ed. São Paulo: Papirus, 1996.
______. Autoria e autorização: Questões éticas na
pesquisa com crianças: Cadernos de Pesquisa, n.
116, julho/ 2002.
MÈREDIEU, Florence. O desenho infantil. 11. ed. São
Paulo: Cultrix, 2006.
MOREIRA, Angélica Albano. O espaço do desenho:
a educação do educador. 13. ed. São Paulo: Loyola,
2009.
OLIVEIRA, Vera Barros de; BOSSA, Nádia (orgs.) Avaliação Psicopedagógica da criança de zero a seis
anos. Petrópolis: Rio de Janeiro, 1994.
PILLAR, Analice Dutra. Desenho e escrita como sistemas de representação. Porto Alegre: Artes Médicas,1996.
SANS, Paulo de Tarso Cheida. A Criança e o Artista.
Campinas: Papirus, 1994.
SINCLAIR, Hermine. O desenvolvimento da escrita:
avanços, problemas e perspectiva, In:PALACIO, Margarita Gomes; FERREIRO, Emília. Os processos de
leitura e escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.
VIEIRA, Leni Dornelles. Na escola infantil todo brinca
se você brinca. In: CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elise. Educação Infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São
Paulo: Martins, 1984.
ZATZ, Lia. Aventura da escrita: História do desenho
que virou letra. 2. ed. São Paulo, 2002.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

137

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Pedagogia e Pós-Graduação pela Faculdade
Campos Elíseos (2018). Professora de Educação
Infantil no CEU CEI Walter de Andrade.

ERIKA
MORALES BILCHES

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

138

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

MUSICOTERAPIA E CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO: QUAIS OS BENEFÍCIOS?
RESUMO: O Transtorno do Espectro Autismo, como é atualmente chamado, ou simplesmente
Autismo, não é uma doença e sim uma condição neurológica, marcada por dificuldades no
desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na interação e no comportamento
social do indivíduo. Genética, fatores ambientais e o trabalho de parto ou período neonatal
podem ser fatores pré determinantes nas causas do transtorno. O trabalho a ser desenvolvido
em indivíduos portadores do TEA deve ser específico para cada um, uma vez que
o autismo pode ser classificado em leve, moderado e severo. Muito têm se estudado sobre os
benefícios da música no desenvolvimento de pessoas com autismo, o uso da música como
forma de terapia é indicado para o paciente diagnosticado com autismo indiferente do grau do
transtorno.

Palavras-chave: Autismo; Musicalidade; Ludicidade; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

O

transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo de distúrbios do desenvolvimento neurológico, caracterizado por comprometimento das habilidades sociais
e de comunicação, além de comportamentos estereotipados.

Apesar de definido por estes principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA
pode variar muito, abrangendo desde indivíduos com deficiência intelectual grave com baixo
desempenho em, até indivíduos com quociente de inteligência (QI) normal, que levam uma
vida independente. Além desses comprometimentos, hiperatividade, distúrbios do sono e
epilepsia podem estar associados ao TEA.
Para abordar o aspecto educativo de indivíduos portadores do Autismo, faz-se necessário, uma retrospectiva histórica, passando pela seleção natural, eliminação de crianças
malformadas ou deficientes em várias civilizações, marginalização e segregação promovidas
na Idade Média, até um período marcado por uma visão mais humanista na Europa após a
Revolução Francesa; para se chegar ao século XIX, aos primeiros estudos sobre deficiências.
Ao desenvolver um trabalho pedagógico com alunos com TEA, o pedagogo precisa buscar conhecimento acerca do distúrbio e encontrar formas de trabalhar cada criança dentro de
suas individualidades, visto que o TEA em cada indivíduo reproduz características diferentes
em cada um.
O uso da música nas atividades lúdicas no contexto do aluno com TEA é um método
de grande valia. Por meio de pesquisas e estudos realizados constatou-se que a música contribui para o processo de aprendizagem, por estimular diversas áreas cerebrais, que não são
instigadas, geralmente, por outras formas metodológicas.
Para a criança com Transtornos do Espectro Autista a música utilizada como um recurso
para a sua aprendizagem auxilia no seu desenvolvimento biopsicossocial e colabora para a
superação de diversas dificuldades causadas pelo transtorno.
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HISTÓRICO, NOSOLOGIA E
EPIDEMIOLOGIA
No ano de 1867, Henry Maudsley foi o
primeiro psiquiatra a ter interesse por crianças
com distúrbios mentais graves, descobrindo
várias delas, dentre elas, o Autismo.
Em 1943, Leo Kanner descreveu, pela
primeira vez, 11 casos do que denominou
distúrbios neuropsíquicos do contato afetivo, nesses estudos ele foi o primeiro a diferenciou o comportamento esquizofrênico de
Autismo; porém um marco na classificação
desse transtorno se deu em 1978 por Michael
Rutter que definiu o autismo com base em
quatro critérios:
1) atraso e desvio sociais não só como
função de retardo mental;
2) problemas de comunicação, novamente, não só em função de retardo mental
associado;
3) comportamentos incomuns, tais
como movimentos estereotipados e maneirismos;
4) início antes dos 30 meses de idade.
O primeiro estudo epidemiológico sobre o autismo foi realizado por Victor Lotter,
em 1966. A prevalência do TEA tem mudado
bastante nos últimos dez anos, com aumento importante nos números, que variam de
acordo com a metodologia e local do estudo.
Estatísticas americanas, apresentadas pelo
Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), passaram de 1:150, em 2000, para
1:88, em 2008, afetando mais pessoas do
sexo masculino, na proporção de 3 a 5 homens para 1 mulher.
A etiologia do TEA é multifatorial, ou
seja, existe um componente genético, como
também um componente ambiental: exposição a agentes químicos, falta de vitamina D,
falta de ácido fólico, infecções maternas, uso

de certas drogas, como ácido valpróico durante a gestação, prematuridade (abaixo de
35 semanas), baixo peso ao nascer (< 2500g)
são alguns dos fatores de risco ambiental.
Fatores de risco para um componente
genético são: familiar de primeiro grau acometido, presença de defeitos congênitos, idade materna ou paterna acima de 40 anos.

A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO
INDIVÍDUO COM TEA
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996,
no artigo 58, define Educação Especial como
“a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.
Na Antiguidade em Esparta e Atenas
as crianças com algum tipo de deficiência
eram desprezadas e abandonadas. Além disto, BERGAMO (2012), cita que em Esparta,
onde a organização sociocultural era fundamentada em um ideal de homem forte e atlético, as crianças que apresentavam alguma
deficiência eram consideradas sub-humanas,
legitimando assim seu abandono ou eliminação.
No século XX iniciou-se a criação de
legislações que instituem a inclusão e a promoção da igualdade entre todos os alunos
dentro de salas de aula do ensino regular.
Na década de 1990, defensores dos
direitos dos deficientes fizeram lobby para estender essas mesmas leis para as pessoas
com deficiência, o que ocorreu com efeitos
positivos sobre as ações da sociedade, das
escolas, dos professores e dos alunos com
a condução para um movimento de inclusão
em que, aos indivíduos com deficiência, foram oferecidos maiores direitos e integração
na sociedade (FINK, 2016, p. 25).
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Apesar de ser um transtorno incurável,
as pesquisas mostram que existem muitos autistas que por terem boa assistência durante a
infância, cresceram, se desenvolveram muito
bem e muitos inclusive apresentam inteligência superior em certas áreas, se destacando
no mercado de trabalho.
De acordo com Kobashi (2009) a educação inclusiva se constitui como uma das
diretrizes das políticas públicas educacionais
nos âmbitos: federal, estadual e municipal.
No âmbito federal, o inciso III do Artigo
208 da Constituição Brasileira faz referência
ao atendimento educacional especializado
aos alunos com deficiências, que deve ser
feito preferencialmente na rede regular de ensino. Na Política Nacional de Educação Especial (MEC, 1994), o Ministério da Educação determina como diretrizes da Educação
Especial oferecer apoio ao sistema regular
de ensino para a introdução dos alunos com
deficiências, conforme o art. 54 do ECA é
obrigação do Estado garantir atendimento
educacional especializado às pessoas com
deficiência preferencialmente na rede regular
de ensino.
Quanto a forma de trabalhar o conteúdo
pedagógico com o aluno com TEA, é fundamental a preparação do pedagogo através
de um programa adequado de diagnose e
avaliação dos resultados globais no processo
de aprendizagem, já que a criança especial
se caracteriza pela falta de uniformidade no
seu rendimento, levando-se em consideração
o nível de desenvolvimento da aprendizagem
que geralmente é lenta e gradativa, ou seja
cada uma deverá ser avaliada dentro das
suas perspectivas individuais.

A AÇÃO EDUCATIVA VOLTADA PARA
CRIANÇAS COM TEA PERANTE A
PANDEMIA (COVID-19)
No mês de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde caracterizou o surto
viral da COVID-19 como uma pandemia e,
desde então, o mundo inteiro tem adotado
medidas sanitárias e de distanciamento social
para a prevenção e controle do problema.
A pandemia chegou ao Brasil perante a
uma situação política complicada, mediante o
qual a sociedade foi instada a se posicionar
sobre uma concentração de ideias que defendiam de um lado, medidas drásticas de distanciamento e isolamento social para proteger
e salvar vidas e, de outro, um movimento que
contava com o apoio visível do presidente em
defesa da economia, minimizando os efeitos
da pandemia sobre a saúde e exaltando os
riscos destas medidas o setor produtivo.
Segundo (Santos 2020), além do Brasil, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia,
as Filipinas e a Tailândia destacaram-se por
minimizar os potenciais riscos da pandemia,
pelo total descrédito à comunidade científica
e pela ocultação de informações em defesa
da prosperidade dos setores financeiros.
Convivemos desde então com duas
concepções sobre a pandemia. As medidas
sanitárias implantadas pelos Governos Estaduais e Distrital seguem em meio ao conflito
de ideias e as opiniões se dividem entre os
que defendem a vida de forma inconteste e
os que defendem que os efeitos de uma crise
econômica seriam mais devastadores que os
causados pela crise sanitária.
Devido ao rápido avanço e uma grande
taxa de letalidade do novo coronavírus, foi
estabelecida uma quarentena na maior parte
dos países, dentre eles o Brasil, atingindo o
fechamento de estabelecimentos comerciais,
repartições públicas e instituições de educação.
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Só os serviços considerados essenciais
foram autorizados a funcionar, entre eles, os
de abastecimento de combustíveis para o
transporte de mercadorias e alimentos, os de
segurança pública e os de saúde.
Apesar das medidas não abordarem
sobre o trabalho remoto na educação com
crianças, as instituições privadas passaram a
desenvolver atividades à distância, seja para
garantir os recebimentos das mensalidades
seja para que o impacto da mudança nas rotinas das crianças (que até então não se imaginava qual proporção tomaria) fosse reduzido.
Diante aos primeiros debates, o Conselho Nacional de Educação elabora o parecer
CNE/CP nº 5/2020 que instrui a possibilidade de realização de um trabalho escolar não
presencial, sendo a gestão do calendário e
a forma
de organização de competência de responsabilidade dos sistemas, redes ou instituições de ensino.
Fica então sugerido que os pais das
crianças de 0 a 3 anos sejam orientados
quanto ao auxílio no estímulo das aprendizagens por meio de brincadeiras, jogos e músicas e que os pais das crianças de 4 e 5
anos também se envolvam no estímulo por
meio de leituras de textos, conversas, jogos,
desenhos, músicas.
Com a regulamentação de atividades
não presenciais para crianças, inclusive,
para as da Educação Infantil, fez com que
surgissem algumas discordâncias, uma vez
que alguns grupos de crianças ficaram em
desvantagem diante desse novo contexto de
aprendizagem, como por exemplo: crianças
cujos familiares não têm computador, smartphone ou internet, crianças em situação de
pobreza e crianças com deficiências, incluindo-se as crianças com TEA.

Historicamente a educação infantil inclusiva sempre enfrentou grandes desafios que
vão desde a formação dos professores até
questões relativas à infraestrutura de acessibilidade e de materiais e tecnologias assistivas,
com a circunstâncias da pandemia, é desafiada a se reinventar e ressignificar práticas
inclusivas orientadas para o contexto familiar
das crianças.
Um dos grandes desafios enfrentados
pelos Educadores do ensino infantil regular é
a incerteza em lidar com o diferente, já que
as práticas pedagógicas convencionais diferenciam do que seria adequado para bebês
e crianças pequenas com deficiência.
O desafio maior é saber como fazer o
planejamento de suas atividades de maneira
que proporcione desenvolvimento integral e
garanta a inclusão dessas crianças de maneira satisfatória, com avanços.
Atualmente o planejamento e as relações entre a escola e família precisam ser
mais efetivas de modo a proporcionar a adequada orientação às famílias das crianças
com TEA.
Estas crianças irão necessitar de uma
maior observação por parte das famílias e
uma integração com a escola, a fim de que
as atividades propostas estejam de acordo
com as suas necessidades. A
família precisa se atentar aos comportamentos das crianças no sentido de apreender detalhes que lhe são específicos e a
comunicação com as instituições educativas
sobre esses dados precisam ser eficientes,
de modo que possam servir como indicativos
de sua zona de desenvolvimento, e, assim,
poder ajudá-las em seu processo integral de
construção de habilidades e experiências.
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A interação entre escola e família necessitará ser minuciosa, para possibilitar a
ampliação da orientação às famílias na perspectiva de estimular atividades que envolvam
momentos de socialização e interação diversos, sabendo da redução das ações interativas causadas pelo fechamento das escolas
de educação infantil.
Além disso,
A interação com outras crianças da
mesma faixa etária proporciona contextos sociais que permitem vivenciar experiências que
dão origem à troca de ideias, de papéis e o
compartilhamento de atividades que exigem
negociação interpessoal e discussão para a
resolução de conflitos (CAMARGO; BOSA,
2009, p. 66).
Por conta do contexto pandêmico as
crianças de educação infantil estão sob os
cuidados de suas famílias e, considerando
que no contexto familiar essas possibilidades
interativas muitas vezes são reduzidas, e que
uma das necessidades específicas da criança com TEA é a ampliação de seu repertório
interativo.
E, pensar em conteúdos com alterações necessárias para que possa atender às
necessidades educativas das crianças com
TEA, proporcionando-lhes, assim, um desenvolvimento satisfatório, é voltar -se, sobretudo,
para a construção de orientações de atividades lúdicas e interativas no âmbito familiar de
modo a possibilitar que essas atividades se
deem em ambientes que favoreçam o desenvolvimento pessoal, cognitivo e social dessas
crianças.

O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISMO E
A MUSICALIDADE
O Autismo é um universo desconhecido por muitas pessoas. É um transtorno que
desafia a ciência, por ser complexo, ter causa
desconhecida, diferentes graus que apresentam tantas crianças que não conseguem falar,
quanto outras que apresentam habilidades extraordinárias.
Geralmente, quando os pais descobrem
que tem um filho autista, se sentem bem confusos e temerosos, principalmente em relação
ao grau do transtorno.
Desenvolver ao máximo as habilidades
dessa criança deve ser o principal objetivo,
mas como trabalhar o lúdico com uma criança
que tem quase todos os aspectos do comportamento humano alterados: a fala, o interesse
por amizades e vida social, os movimentos
do corpo, as emoções e interações podem
estar afetados em algum grau diferente em
cada pessoa.
Desenvolver metodologias para exercer
o conteúdo pedagógico com alunos com TEA
precisa ser objetivada de acordo com cada
criança em especial, visto que cada uma reage de uma maneira específica ao mundo que
o rodeia. Envolver a ludicidade no trabalho
pedagógico é uma opção de grande valia.
Temos o hábito de cantar para os bebês
desde que nascemos e continuamos expondo
as crianças à música durante toda sua infância. Para as crianças com TEA isto não é diferente. É comum encontrarmos crianças com
autismo que cantam antes de falar ou que se
interessam pouco por brinquedos, mas ficam
atentas imediatamente ao ouvir uma música
A música é uma arte extremamente
acessível a todas as classes sociais. Segundo Olivier (2011), a música traz benefícios
para o cérebro de pessoas autistas. Através
da música é possível entender como parte do
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cérebro capta estímulos de emoções, sensações e sentimentos, não precisando passar
por regiões cerebrais responsáveis pela razão
e emoção.
O indivíduo autista nasce com um transtorno neurobiológico, ou seja, uma alteração
no desenvolvimento que faz com que ele tenha dificuldades no relacionamento com as
pessoas e com o ambiente onde vive. Ele
precisa,
assim, de ajuda para se desenvolver
e superar suas limitações. Segundo Afonso
(2013):
A música pode contribuir para diminuir
estes compromissos no autista possibilitando
o desenvolvimento de potenciais e restabelecendo funções para que ele possa alcançar
uma melhor integração intra e/ou interpessoal
e, em consequência uma melhor qualidade
de vida (AFONSO, 2013, p. 1396).
Uma maneira de se utilizar a canção
para estimular o desenvolvimento de crianças
com TEA que se interessam por música, é esperar que ela faça contato ocular para iniciar
a cantiga e se manter cantando enquanto a
criança se mantiver na interação através do
contato ocular.
Caso ela se disperse, podemos parar a
canção e continuá-la quando a criança novamente retomar a interação social, olhando novamente. Isso torna a música, cada vez mais,
um contexto de interação social, aumentando
a chance de a criança ver o contato ocular
como algo agradável e passar a olhar mais
também em outros contextos,
Não há, portanto, restrição de idade, de
condição (psíquica, motora, social, etc.) ou
de conhecimento musical. O processo terapêutico é construído pelo fazer musical do
paciente e do terapeuta, e engloba uma série de atividades tais como cantar, tocar um
instrumento, improvisar, compor, ouvir música e sons diversos, movimentar-se a partir

de um estímulo sonoro-musical, etc. Durante
este processo, os problemas e as necessidades são acessados diretamente por meio da
atividade musical e/ou por meio da relação
interpessoal que se desenvolve entre o musicoterapeuta e o paciente durante a atividade
musical (MARTELLI, 2000).
A música pode ser utilizada também em
rotinas diárias, de modo a facilitar a adesão
da criança nestas atividades, tais como escovar os dentes, tomar banho e almoçar.
A música funciona como uma antecipação e prepara a
criança para a mudança de foco, evitando com isso situações de recusa ou dificuldade de aceitação da atividade nova.
É interessante observar que crianças
em geral (não só aquelas com autismo) preferem músicas que possuem repetições e padrões, como cantigas. Quando as crianças
escutam várias vezes, uma melodia repetitiva
pode auxiliar no desenvolvimento de sua linguagem, já que é fácil ouvir, gravar e repetir
sons.
Pensando de forma mais ampla, a música pode ainda ser utilizada para auxiliar na
socialização com outras crianças. Cantando
juntas, as crianças podem brincar de roda,
palmas, dançar. Com o auxílio da música, as
relações sociais podem ser trabalhadas de
forma mais prazerosa para a criança com dificuldades nesta área,
De acordo com as necessidades, habilidades e capacidades do paciente ou grupo,
o atendimento pode ser dirigido a um trabalho
focal ou global. O trabalho focal se caracteriza
pela diminuição ou eliminação de sintomas,
tais como estereotipias, mudanças qualitativas
e/ou quantitativas na comunicação, dificuldades ou atrasos motores e cognitivos, entre
outros, não se tratando apenas de uma manipulação ou adequação de comportamentos,
mas sim de uma ressignificação dos atos e
30 - outubro/2021 - Educar FCE

145

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

dos processos psíquicos. O trabalho global,
por sua vez, busca descobrir as potencialidades do indivíduo, proporcionando-lhe meios
para inspirá-las e desenvolvê-las, permitindo
ao indivíduo, então, retomar o seu processo
de desenvolvimento (MARTELLI, 2000).
Muitos projetos sociais têm como objetivo a inserção do indivíduo com TEA na
sociedade, um deles é o Projeto Guri, maior
programa sociocultural brasileiro mantido
pela Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, é um desses lugares procurados por
responsáveis de crianças e jovens com TEA.
O programa recebe jovens de 6 a 18
anos independentemente de qualquer deficiência, síndrome ou transtorno. Segundo pesquisa de perfil dos alunos, dos cerca de 47
mil alunos atendidos pelo Guri, 857 possuíam
alguma deficiência. Destes, 8,4% têm algum
tipo de Transtorno do Espectro Autista.

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE
CRIANÇAS COM TEA EM CONTATO COM
A MÚSICA
M.C.O, sexo feminino, 11 anos, mostra
como a música pode auxiliar no processo de
desenvolvimento. Filha única, Maria Clara teve
dificuldades com a fala até os 9 anos.
Após a investigação de vários profissionais de saúde, a mãe, Maria de Fátima Oliveira, recebeu o diagnóstico do Transtorno do
Espectro do Autismo.
Foi a própria filha que se interessou
pela música ao tomar conhecimento do Projeto Guri, mas a mãe acreditava que a dificuldade motora seria um impeditivo. Há um ano
no Projeto, a aluna de violoncelo do Polo São
Roque se esforça cada vez mais para avançar
nos níveis de aprendizado.

centrada, disciplinada e se esforça cada vez
mais por conta da dificuldade motora”, comemora M.F, mãe da aluna.
O aluno J.V.S, sexo masculino, 13 anos,
foi diagnosticado com TEA aos
7 anos. Os pais encontraram na musicoterapia um apoio para o desenvolvimento
do garoto, que sempre gostou de música, inclusive clássica, mas nunca suportou barulho.
Mesmo com a resistência por parte do
filho, os pais insistiram e incentivaram sua
entrada no Projeto Guri. “Sinto que a música
mudou sua autoestima, ele sente que está
fazendo algo especial e eu o recordo sempre
que esse desafio o torna corajoso para investir cada vez mais em seu potencial próprio”,
conta a mãe, M.J.S.

O AUTISMO
Banda Cecília
Que fosse mentira, viver assim O seu
sorriso seria mais sincero O brilho do teu olhar
Teria algum sentido melhor
Você não entende, você não quer entender
Que para vivermos bem, temos que ceder um pouco de nós Não custa nada, assumir para as pessoas e para si
Que a vida é baseada em trocas
Vá buscar agora, um novo rumo para
viver A verdade dói, eu sei
Mas o que dói de verdade, é ver se
entregar Queria tentar entender, esse por que
De fingir que o pior, é o melhor para
você

Faz pouco tempo que ela voltou a falar
e ainda assim se comunica com todos no
Guri, faz amizade. No começo, ela gritava na
aula, era muito hiperativa e tímida. Agora, está
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O TEA é um distúrbio geneticamente heterogêneo e complexo, já que apresenta diferentes padrões de herança e variantes genéticas. Além da genética, fatores intrauterinos, neonatais e pós-parto podem influenciar também no fato do indivíduo desenvolver ou não o Autismo.
Desenvolver um trabalho pedagógico com indivíduo com TEA ainda é um desafio a ser
vencido no interior das salas de aula. Compreender a individualidade de cada aluno, suas
características e necessidades é o primeiro passo para o sucesso neste trabalho, conhecer
o universo do aluno portador de TEA.
Dentro das particularidades de cada um é o ideal, visto que, cada um reage aos estímulos de uma forma diferente. Considerando a importância da formação do professor para a
inclusão, a pesquisa colabora para atender às demandas do sistema educacional e social e
auxiliará na formação de professores para atender às demandas dos alunos
Há barreiras a serem vencidas para que a música seja usada como recurso com sucesso no processo educativo e social da criança com TEA, a principal delas é fazer com que o
professor, reconheça que a criança que sofre com o Transtorno do Espectro Autista pode e
tem tanta capacidade quanto um aluno que não tem nenhum tipo de deficiência, e que a partir
deste estudo apresentado se busquem novas formas de se vencer as dificuldades.
Os benefícios da música para o desenvolvimento do cérebro humano são fonte de pesquisas riquíssimas e que vem ganhando espaço no contexto pedagógico.
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O ESTUDO DE ISOMETRIAS POR MEIO DO MODELO DE
VAN HIELE COM O APOIO DO SOFTWARE DE GEOMETRIA
DINÂMICA RÉGUA E COMPASSO (R.e.C)

RESUMO: Este trabalho foi gerado com a finalidade de aplicar as novas tecnologias a favor do
processo de ensino-aprendizagem em matemática, mais especificamente na área de geometria
por meio de estudos ligados aos casos de isometrias por meio do software de geometria dinâmica
Régua e Compasso (R.e.C) segundo a teoria de Van Hiele. As atividades apresentadas neste
trabalho foram desenvolvidas com 60 alunos do ensino fundamental II do 8º ano de uma escola
pública municipal na região da zona sul da cidade de São Paulo. Através do desenvolvimento das
atividades propostas neste trabalho, foi possível constatar que a construção de conhecimentos
geométricos por meio de softwares de geometria dinâmica se torna mais significativa e sólida,
pois os mesmos proporcionam uma maior interação do educando com os conhecimentos que
estão sendo construídos.

Palavras-chave: Régua; Compasso (R.e.C); Isometrias; Van Hiele.
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INTRODUÇÃO

C

om o passar dos tempos, são apresentados cada vez mais recursos tecnológicos
que desenvolvem o papel de ser um facilitador no desenvolver das mais diversificadas atividades realizadas pelo homem.

Sendo assim todos os meios em que o homem exerce a função de construir algo também passará pelo processo de incluir essas diversificadas ferramentas tecnológicas. Na área
da educação não poderá ser diferente, é de extrema importância que sejam criados cada vez
mais meios de realizar essa ligação do currículo educacional dos educandos com o mundo
das tecnologias.
De acordo com o com os PCN’s:
A Matemática é um componente importante na construção da cidadania, na medida em
que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se APROPRIAR (Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática / Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília -MEC/SEF, 1997. p. 1).
Diversos autores relatam sobre a importância do estudo da geometria e a resistência
encontrada no ambiente escolar para a construção de conhecimentos ligados a essa área do
conhecimento matemático.
Segundo Bairral (2005) : “Tradicionalmente, o ensino de geometria tem se pautado em
técnicas ultrapassadas. Nos diferentes espaços de formação profissional em que atuamos,
ainda temos percebido a insegurança e medo de professores e futuros professores quando
são colocados em situação de ensino em geometria” (BAIRRAL, 2005, p. 91 -97).
Com base nestas citações, o presente trabalho pretende verificar como o uso do software de geometria dinâmica Régua e Compasso (C.a.R) pode promover a construção de
conhecimentos ligados à geometria, em especial nos casos de Isometrias.
Como justificativa deste trabalho tem-se o uso de recursos tecnológicos, em especial
a Geometria Dinâmica, tem se mostrado uma grande ferramenta para um melhor desenvolvimento das habilidades e competências de nossos alunos. Muitos pesquisadores defendem o
uso destes instrumentos como forma de estimular e propiciar um olhar diferenciado no ensino
e na relação com a matemática. Segundo Alves (2003):
Através dos recursos de animação de alguns softwares geométricos, o aluno pode
construir, mover e observar de vários ângulos as figuras geométricas, além de modificar algumas de suas características. Há desenhos de execução bastante complicada e até mesmo
impossível com as tecnologias tradicionais (papel, lápis e quadro e giz, por exemplo) e que
se tornam facilmente exeqüíveis com o uso do computador (ALVES, 2003).
Outro fator que contribui para um bom aprendizado de geometria é a visualização dos
entes geométricos envolvidos. Neste aspecto, a Geometria Dinâmica apresenta ferramentas
valiosas que contribuem para se alcançar o que se espera do ensino de matemática. De
acordo com os PCN’s:
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As habilidades de visualização, desenho, argumentação lógica e de aplicação na busca
de soluções para problemas podem ser desenvolvidas com um trabalho adequado de Geometria, para que o aluno possa usar as formas e propriedades geométricas na representação
e visualização de partes do mundo que o cerca (BRASIL - Parâmetros Curriculares Nacionais
– Ensino Médio – Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias).
A importância dos conceitos de visualização e visualização no ensino de matemática
são destacadas por Alves (2003): “Os conceitos de visualizar e visualização adquirem, então,
grande importância para o ensino desta disciplina, especialmente quando se utiliza o computador. Em educação matemática, visualizar é formar ou conceber uma imagem visual de algo
que não se tem ante os olhos no momento” (ALVES, 2003).
A preferência em se utilizar o modelo de Van Hiele do pensamento Geométrico neste
trabalho se dá pelo fato deste estudo se basear fortemente no uso da visualização na aprendizagem de Geometria. Dentro desta perspectiva, este estudo de caso busca caracterizar as
vantagens em se trabalhar com a visualização dos entes geométricos envolvidos através de
softwares que favoreçam a manipulação de figuras geométricas.
Dentro deste cenário, o professor tem um papel fundamental já que, segundo BASTOS,
o docente da educação tecnológica é o incentivador de novos conhecimentos, não sozinho,
mas em parceria com seus alunos, o que contribui para o futuro desenvolvimento do país.
E, para ressaltar, o objetivo geral desta pesquisa é verificar a viabilidade da utilização das
novas tecnologias como recurso didático na aplicação do modelo de Van Hiele para o ensino
de Geometria nas escolas do nível básico. Como objetivos específicos desta pesquisa temos:
• Testar a eficiência das novas tecnologias na elaboração de atividades adequadas
para a fase 2 do 1º nível do modelo de Van Hiele;
• Elaborar atividades, com auxílio de recursos da Geometria Dinâmica, a fim de aplicá-las em sala de aula segundo o modelo de Van Hiele;
• Avaliar o desempenho dos alunos na realização das atividades baseadas no uso de
novas tecnologias para a fase 2 do 1º nível do modelo de Van Hiele;
• Desenvolver a pesquisa e novas maneiras de construir conhecimentos na área da
matemática em escolas públicas, em particular no ensino fundamental II regular;
• Aplicar o modelo de Van Hiele a fim de estudar os conhecimentos relacionados às
isometrias.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva,
que tem como tema “Um estudo de caso sobre a aplicação de recursos da Geometria
Dinâmica no ensino da Geometria segundo o
modelo de Van Hiele”, que será abordado de
forma quantitativa, tendo como público alvo o
total de 60 alunos do 8º ano em uma escola
municipal na zona sul da cidade de São Paulo, com o auxílio da sala de informática e o
software Régua e Compasso (R.e.C).
O estudo se dará através de estudos de
caso onde a questão é verificar a viabilidade
do uso de recursos da geometria dinâmica na
realização de atividades da fase 2 no 1º Nível
de Van Hiele, enfatizando a verificação não
só da viabilidade do simples uso de recursos
deste tipo de tecnologia, mas, principalmente,
testar o uso elaborado de recursos tecnológicos, buscando apresentar tarefas aos alunos
que dificilmente poderiam ser realizadas com
outros materiais didáticos. E a estrutura de
desenvolvimento e avaliação do modelo de
Van Hiele para o ensino de Geometria parece ser um método bem adequado para este
propósito.
Como caso de estudo, o assunto de
Geometria escolhido para ser trabalhado em
sala de aula foi o estudo das Isometrias. Nesta pesquisa, os conhecimentos matemáticos
relacionados à translação e reflexão serão explorados no nível da visualização de acordo
com o modelo de Van Hiele.
Mais precisamente, o que será estudado nesta pesquisa é o desempenho do aluno
na realização de tarefas referentes à fase 2 do
1º nível de abstração, o nível da visualização,
do modelo de Van Hiele. Assim, a pesquisa
começa com a preparação de atividades de
visualização apoiadas em animações eletrônicas desenvolvidas no programa Régua e
Compasso (R.e.C).

A atividade desenvolvida apresenta um
estudo dirigido, com instruções de estudo de
acordo com a fase 2.
Para seguir o modelo de Van Hiele, antes da aplicação das atividades objetos de
estudo desta pesquisa, também serão realizadas atividades visando perceber quais conhecimentos os alunos possuem sobre o assunto
a ser tratado, de acordo com a fase 1 do 1º
Nível de Van Hiele. Esta fase garante que os
alunos estarão adequadamente preparados
para a realização das atividades da fase 2.
O modelo de Van Hiele prevê uma terceira fase, a fase da explicitação. Nesta fase,
o aluno é estimulado a verbalizar suas impressões sobre o conteúdo estudado na fase anterior. A terceira fase será, então, usada para
avaliar o desempenho do aluno na realização
das tarefas apoiadas no uso de recursos da
Geometria Dinâmica.
Como a fase 3 prevê que a participação
do professor deve ser mínima, este questionário servirá apenas como um guia para estimular os alunos a falarem de sua experiência
na fase 2.
Os resultados obtidos com o desenvolvimento das atividades demonstraram o desempenho dos alunos na realização das atividades, verificando se é viável ou não o uso
de recursos tecnológicos na elaboração de
atividades mais sofisticadas para o ensino de
Geometria segundo o modelo de Van Hiele.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho está organizado da seguinte forma: apresentação dos conceitos básicos
da teoria de Van Hiele e do software Régua e
Compasso (C.a.R). A seguir, a apresentação
da aplicação das atividades propostas e, por
fim, encontra-se a discussão dos resultados
obtidos no desenvolvimento deste trabalho.
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O ESTUDO DE ISOMETRIAS
O esquema a seguir representa a análise realizada no decorrer do presente estudo.

O DESENVOLVIMENTO DO
PENSAMENTO GEOMÉTRICO SEGUNDO
O MODELO DE VAN HIELE
Em KALEFF (2008) é possível encontrar
uma definição para o Modelo de Van Hiele,
a saber:
Esse Modelo consiste em duas partes:
a primeira, da descrição da estrutura cognitiva, composta por níveis mentais a serem necessariamente desenvolvidos pelo aluno para
a compreensão de um conceito geométrico.
Já a segunda parte apresenta uma metodologia de ensino para o desenvolvimento do
conceito geométrico em cada nível da estrutura mental (KALEFF, 2008).
Essa definição será mais bem explorada nas próximas seções.

NÍVEIS DE COMPREENSÃO
Figura 1: Ciclo do processo de ensino-aprendizagem segundo a teoria de Van Hiele
e o uso das tecnologias

VISUALIZAÇÃO OU RECONHECIMENTO
As informações descritas aqui sobre o
modelo de Van Hiele foram retiradas de Kaleff
(2008), um livro rico em detalhes e ao mesmo
tempo prático, oferecendo ampla percepção
quanto ao Modelo de Van Hiele e sua aplicabilidade.
O primeiro nível do Modelo de Van Hiele
consiste na visualização ou reconhecimento
do objeto estudado, aproximando-o do aluno,
tornando possível uma maior percepção daquilo que por diversas vezes é muito abstrato
quando se trata da construção de conhecimentos diretamente ligados a Geometria.

Pelo Modelo de Van Hiele, o aluno deve
ser capaz de compreender o que está fazendo, o porquê que está fazendo algo e quando
deverá fazê-lo, sendo que para isso o Modelo utiliza cinco níveis que são conhecidos
por: visualização, análise, dedução informal,
dedução formal e rigor. Cada um desses níveis apresenta ainda cinco fases, sendo elas:
questionamento, orientação direta, explicitação, orientação livre e fechamento.
A explicação a seguir, possibilita a compreensão de cada um dos níveis do Modelo
de Van Hiele, a saber:
• Nível de visualização ou reconhecimento: Raciocínio com base nas figuras visualizadas; conceito geométrico
visto como um todo, sem imposição
de propriedades; existe a identificação de dados próprios da figura visualizada, como seu nome, forma; o aluno é capaz de reproduzir a imagem;
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•

Nível de análise: análise informal,
através da observação e experimentação, é possível a verificação de
diferenças entre as características
das figuras geométricas, inicia-se a
conceituação de classes e formas;

• Nível de dedução informal ou ordenação: formam-se definições abstratas; distingue-se entre a necessidade e a suficiência das propriedades
geométricas, mas ainda sem compreendê-las em todo o seu conceito;
• Nível de dedução formal: O discente
já é capaz de construir propriedades
através de uma colocação inicial,
conseguindo interpretar e compreender os axiomas, definições e teoremas;
• Rigor: Nesse nível o aluno já consegue solucionar questões totalmente
abstratas, ou aquelas que não apresentam modelos concretos, assim
como se aprofundar nas complexidades dos axiomas.
Conforme já mencionado, cada nível do
Modelo de Van Hiele é composto de cinco
fases, que complementam o Modelo e guiam
cada um dos passos a serem seguidos por
todos os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem.

FASES DO MODELO DE VAN HIELE
No Modelo de Van Hiele, quando o ensino é desenvolvido de acordo com as fases
de aprendizagem, há o favorecimento para a
aquisição de um nível de pensamento num
dado assunto da geometria, níveis esses já
verificados, restando agora à necessidade
de especificar as cinco fases que completam
cada um desses níveis, sendo elas:
• Fase de Questionamento ou Informação: Nesta fase ocorrem os diálogos
entre professores e alunos, onde são

apresentadas observações, questões são levantadas e inicia-se a familiarização com o vocabulário específico da atividade proposta;
• Fase de Orientação Direta: Alunos
realizam tarefas cuidadosamente
preparadas pelo professor, com respostas específicas e objetivas, para
a percepção e formulação dos conceitos relacionados ao estudo que
estiver sendo realizado;
• Fase de Explicitação: Ocorre o refinamento do vocabulário utilizado pelos alunos, expressando de maneira
mais apropriada os conhecimentos
construídos até esse determinado
momento, nessa fase o professor
deve ter a menor participação possível, deixando que o próprio aluno
conduza seus passos;
• Fase de Orientação Livre: As atividades apresentadas deverão ser mais
complexas e abertas, de forma que
o aluno possa utilizar-se do método
que achar mais conveniente para expressar os resultados encontrados.
• Fase de Integração ou Fechamento:
Nesta última fase o papel do professor será o de fornecer experiências
e informações globais, auxiliando na
realização da síntese do conteúdo
e das relações geométricas estabelecidas, sem, no entanto, introduzir
ideias diferentes daquelas estudadas.
Acredita-se que com a utilização correta
do Modelo de Van Hiele, respeitando seus
níveis e todas as correspondentes fases, ao
final de todo o processo o aluno terá construído um sólido conhecimento do conteúdo
estudado.
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RESULTADOS DAS ATIVIDADES

ou através do software de geometria dinâmica?

O estudo foi realizado em uma escola
municipal localizada na zona sul da cidade
de São Paulo. Para o desenvolvimento dessas atividades participaram 60 alunos do
8º do ensino fundamental II regular, nas aulas de matemática e informática, na data de
07/10/2019 a 11/10/2019.

As respostas foram apresentadas de formas diferentes, a maioria dos alunos relatam
que através do software é bem mais fácil interagir com a construção, podendo manipular a
mesma com mais facilidade.

ATIVIDADE 1 – TRANSLAÇÃO
Os quatro primeiros passos da atividade
1, que se encontra no anexo A, foram desenvolvidos pelos alunos sem maiores dificuldades.
Mesmo sendo a primeira vez em que a maioria
dos alunos manipularam um software de geometria dinâmica, os mesmos não relataram
dificuldades na localização das ferramentas
disponíveis na interface do software, e o fato
do software apresentar seus comandos em português ajudou muito no desenvolvimento das
construções propostas.
Apenas com o desenvolvimento do quinto
passo da construção proposta alguns comentários começam a surgir sobre as transformações
que ocorreram com a forma construída.
O aluno pede a palavra e faz a seguinte
colocação:
–“Professor, dá pra perceber que a forma
geométrica que construímos se locomove dentro das retas sem alterar o tamanho de nenhum
de seus lados”.
O aluno Hiego complementa a fala do aluno “G” com a seguinte colocação:
–“Então todas as propriedades da forma
são mantidas, a diferença é que a forma aparece
em outro local do plano, sempre estando dentro
das retas paralelas que construímos no inicio”.

Destaco aqui duas respostas, a aluna “G”
que não apresenta muitas dificuldades com o
estudo da matemática e a aluna “F” que não se
identifica com os estudos ligados à matemática.
Aluna “F” diz:
–“Professor, ao realizar a construção pelo
método tradicional, eu tenho muitas dificuldades, pois a chance de errar é maior, devido à
dificuldade da manipulação dos instrumentos.
Se eu colocar os instrumentos de desenho geométrico de um jeito diferente eu acabo errando
toda a construção que fiz, o que me desmotiva
muito, pois vou ter que fazer tudo novamente, e
tenho quase certeza que errei outra vez”.
Outra aluna pede a palavra e complementa a fala da aluna “F”:
–“Eu concordo com a “F”, e em relação
ao software por ele ser mais prático acaba sendo muito mais fácil compreender os conceitos
que estamos estudando”.
Com as colocações dos alunos em relação às construções que os mesmos realizaram,
foi notável o fato de todos os alunos se envolverem com a discussão em torno da construção
apresentada um grande interesse em participar
do desenvolvimento da mesma. Assim, todos
os alunos compreenderam com muita facilidade
os conceitos relacionados à translação apresentados nessa atividade concluindo a atividade 1
com êxito.

Ao término dessa atividade foi questionado aos alunos sobre qual método de realização
da construção é mais compreensível, a tradicional, feita com os instrumentos de desenho geométrico como régua, compasso, esquadro, etc,
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ATIVIDADE 2 – REFLEXÃO
A realização da atividade 2, que se encontra no anexo B, foi ainda mais fácil, os alunos
comentaram o fato de já estarem familiarizados
com a interface do software.
Os dois primeiros passos foram realizados
pelos alunos sem nenhum tipo de comentário,
mas ao chegar ao terceiro passo começam os
comentários sobre o que os alunos perceberam.
O aluno “VS” pede a palavra e faz a seguinte observação:
–“Professor, dá pra perceber que os pontos são equidistantes da reta que desenhamos
inicialmente, pois quando em clico na reta e levo
o ponto para onde eu o deixarei aparece um
ponto laranja do outro lado da reta”.
O aluno “B”complementa esse raciocínio
com a seguinte fala:
–“É como se a reta que construímos inicialmente fosse um espelho”.
Ao realizar o quinto passo todos chegam
a conclusão de que as formas que foram construídas são congruentes e que estão a uma mesma distância da reta que foi construída no início
dessa tarefa.
As atividades propostas aos alunos não
apresentam grandes dificuldades aos mesmos e
o fato de cada aluno ter a sua disposição um microcomputador facilitou ainda mais a manipulação e a interação com as construções realizadas.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Ao término das construções propostas os
alunos responderam a um questionário contendo cinco questões ligadas ao desenvolvimento
das atividades que os mesmos realizaram.
Questionário proposto aos alunos
1) Alguma vez você já teve a experiência
de construir conhecimentos na área da geometria por meio de softwares matemáticos?
2) Quais as dificuldades encontradas na
utilização/manipulação desse software?
3) O que gera mais dificuldade em construir conceitos ligados a geometria utilizando os
instrumentos de desenho geométrico?

4) A visualização e a manipulação das
construções geométricas através de um software facilitou a compreensão dos conceitos que
foram estudados?
5) Em qual das duas formas você acredita
ter compreendido melhor os conceitos estudados, através da construção com os instrumentos
de desenho geométrico ou através do software
proposto pelo professor?

LEVANTAMENTO DOS DADOS GERADOS
NA RESOLUÇÃO DO QUESTIONÁRIO
1) Dos 60 alunos que participaram das
atividades, aproximadamente 95% responderam
que nunca foram desenvolvidas atividades na
área de geometria por meio de um software de
geometria dinâmica nas aulas de matemática em
anos anteriores.
2) A maioria dos alunos responderam que
o software não apresentou maiores dificuldades
em sua manipulação, mas o fato de manipulá-lo
pela primeira vez gerou um pouco de dificuldades por não saber onde encontrar as ferramentas que seriam utilizadas para a construções
geométricas propostas, dificuldade essa que foi
solucionada no segundo dia de desenvolvimento
das atividades pelo fato de já terem manipulado
o software no dia anterior.
3) Nesse item em especial as respostas
foram diversificadas, mas todas convergem para
um mesmo ponto, o fato de ocorrerem “erros” ao
manipular os materiais de desenho geométrico
pode resultar em uma construção incorreta, outra
informação que chamou a atenção foi o relato
de alguns alunos ao questionarem o quanto a
geometria era abordada de forma abstrata até
para realizar construções com seus instrumentos
tradicionais, a régua, o compasso o papel quadriculado, etc. Já com o uso do software toda
essa problemática desapareceu, facilitando em
muito a realização e a compreensão das atividades propostas.
4) A maioria respondeu que através do software é possível aprender com maior facilidade,
pois o mesmo é mais simples de compreender
o que está acontecendo com as construções
propostas.
5) Todos foram taxativos em afirmar que
o software é mais prático e direto, facilitando a
compreensão dos conhecimentos construídos
através das atividades propostas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco deste trabalho é verificar se a teoria de Van Hiele possui aplicabilidade ao uso
de novas tecnologias no ensino de matemática, especificamente na área da geometria. Com
base nas informações geradas pelos alunos ao responderem o questionário proposto ao término das atividades, dois pontos chamam a atenção, primeiro o fato do uso das tecnologias
vinculadas ao ensino da matemática serem pouco utilizadas no desenvolvimento das aulas.
Fato esse que pode ocorrer por diferentes motivos, como por exemplo, a falta de planejamento dos cursos de graduação regular quanto ao uso de novas tecnologias na educação
e segundo a facilidade e o prazer que os alunos apresentaram ao desenvolver as atividades
propostas por meio do software de geometria dinâmica, participando mais e construindo seus
conhecimentos juntos uns aos outros.
A realização desse estudo demonstra que ao inserir as tecnologias, como o software de
geometria dinâmica Régua e Compasso (C.a.R) no ensino de conceitos ligados a geometria,
é notável nos resultados das atividades realizadas, que a partir do momento em que há interação entre a Teoria de Van Hiele junto aos recursos disponíveis em softwares de geometria
dinâmica, alcançamos um novo instrumento que desenvolve o papel de facilitador para a construção dos conhecimentos e potencializa a compreensão dos conceitos ligados a geometria.
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PSICOLOGIA ESCOLAR E AS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: A questão das dificuldades de aprendizagem vêm sendo um assunto bastante discutido
e preocupante, seus motivos podem estar associados a fatores externos aos sujeitos ou inerentes
aos mesmos, decorrendo de fatores adversos à aprendizagem como a deficiência sensorial,
baixo poder socioeconômico, abandono escolar, problemas neurológicos e cognitivos. Perceber
as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar e trabalhar de maneira apropriada sobre
as mesmas, é um meio para que aconteça a aprendizagem significativa. Diante disso, estudar
as dificuldades de aprendizagem para compreender seu conceito ou para elaborar meios de
intervenção se mostra um desafio, o qual começa a ser percebido ao pesquisar a sua definição. O
trabalho teve como principal objetivo verificar qual o papel do psicólogo no âmbito escolar diante
das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos no processo de alfabetização.
Para atender o objetivo proposto procedeu-se com pesquisa bibliográfica ancorada em materiais
já públicos. O levantamento de dados apontou que é importante que o psicólogo desenvolva a
consciência de que seu trabalho nos ambientes escolares deve ser de prevenção e não somente
remediativo. Essa mudança de paradigma é um processo lento, porém necessário e, para tanto,
se faz fundamental estudos aprofundados sobre o papel do psicólogo diante das dificuldades de
aprendizagem.

Palavras-chave: Psicologia escolar; Aprendizagem; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

O

tema dificuldade de aprendizagem vêm sendo bastante discutido e preocupante, seus motivos podem estar associados a fatores externos aos sujeitos ou
inerentes aos mesmos, decorrendo de fatores adversos à aprendizagem com a
deficiência sensorial, baixo poder socioeconômico, abandono escolar, problemas neurológicos
e cognitivos.
Diante disso, estudar as dificuldades de aprendizagem para compreender seu conceito
ou para elaborar meios de intervenção se mostra um desafio, o qual começa a ser percebido
ao pesquisar a sua definição.
São encontradas diferentes e divergentes definições, onde cada abordagem enfatiza
uma característica e devido a essa questão não é possível dizer que existe um consenso ou
um único conceito em relação às dificuldades de aprendizagem.
A diversidade de conceitos resulta da importância que o tema vem assumindo nos
espaços acadêmicos, com as novas pesquisas e estudos, nos avanços da Psicologia e nas
implicações que esta situação tem na vida dos alunos.
As dificuldades em aprender podem ser entendidas como uma situação psicossocial,
o qual envolve três constituintes básicos: criança, escola e família. A evolução está relacionada de forma íntima com a dinâmica e a estrutura funcional do sistema social, educacional e
familiar em que o aluno está inserido.
Essa situação deve ser analisada e compreendida não apenas como uma falha individual
da criança que resiste em se adequar às questões pré-estabelecidas, mas sim como uma
junção de fatores que incluem a criança, a escola, os professores, a família e as questões
sociais. A maneira como estes sistemas, sobretudo, a família lida com essas dificuldades, terá
um importante papel na resolução e evolução desses problemas.
O assunto se mostra complexo devido a diversos fatores, dentre os quais pode-se citar,
a variedade de conceitos, a utilização de diferentes termos para definição e designação do
assunto e a ausência de um único conceito sobre as dificuldades de aprendizagem. Sendo
assim, perceber as dificuldades escolares e trabalhar de maneira apropriada sobre as mesmas, é um meio para que aconteça a aprendizagem significativa.
Neste contexto, o trabalho do psicólogo na educação formal, em um primeiro momento, busca relacionar os conhecimentos da psicologia com os conhecimentos da educação.
Para isso é preciso conhecer os temas educacionais e o funcionamento da escola, enquanto
instituição de ensino para que possa articular esses conhecimentos.
O psicólogo escolar atua de modo a realizar pesquisas, diagnosticar e intervir de maneira
preventiva ou corretiva, individualmente ou em grupo. Assim, apoiado em seus pressupostos
teóricos, os quais, por sua vez, articulados aos conhecimentos da educação, a contribuição
do psicólogo escolar reside nos bastidores desta instituição, ou seja, sua ação deve se desenvolver de maneira prioritária com os docentes e não com os educandos, contribuindo para
que estes estejam cada vez mais instrumentalizados e fortalecidos para uma atuação junto
ao alunado.
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Justifica-se a escolha do tema por considerar que diante das dificuldades de aprendizagem, o psicólogo escolar encontra obstáculos no desenvolvimento de seu trabalho, o qual
muitas vezes resulta da falta de uma base identitária profissional sólida, ou de uma formação
direcionada para a área, além da falta de clareza sobre o verdadeiro papel do psicólogo escolar. A discussão sobre o assunto se torna relevante, pois a especificação da atuação do
psicólogo sobre as dificuldades na aprendizagem também pode proporcionar uma reflexão
aprofundada sobre a sua contribuição nesse profissional diante desse problema.
O objetivo geral deste trabalho é verificar a contribuição do psicólogo escolar diante das
dificuldades de aprendizagem. Para tanto tem-se os seguintes objetivos específicos: compreender a psicologia escolar e educacional; investigar o papel do psicólogo escolar diante das
dificuldades de aprendizagem e; refletir sobre os desafios e perspectivas do psicólogo escolar.
A pesquisa em desenvolvimento trata-se de um estudo bibliográfico, ancorado em materiais que já se tornaram públicos em forma de imprensa escrita e publicações avulsas e artigos
sistematizados por alguns autores de referência. As informações coletadas foram registradas
por meio de escritas e, a partir de então se elaborou os relatórios, os quais foram divididos
e separados por tópicos para um melhor entendimento e, assim, proporcionando algumas
considerações sobre o tema.
O assunto discutido nesta pesquisa visa oferecer material para estudos futuros, assim
como busca colaborar para esclarecer aos profissionais da Psicologia e áreas correlatas sobre
o papel do psicólogo escolar diante das dificuldades de aprendizagem. E, assim contribuir para
que sejam iniciadas reflexões sobre a relevância de discutir as questões das dificuldades de
aprendizagem no espaço escolar a fim de formar cidadãos, pensantes, críticos e responsáveis.
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A PSICOLOGIA ESCOLAR E
EDUCACIONAL
A psicologia escolar e educacional tem
se constituído no contexto histórico como um
campo de atuação importante da psicologia.
Os psicólogos escolares e educacionais são
profissionais que exercem a profissão em instituições de ensino, assim como se dedicam
ao ensino e às pesquisas na interface da psicologia e educação (ANTUNES, 2008),
A natureza dessa relação se expressa,
pelo menos, em duas dimensões: a psicologia educacional como um dos fundamentos
científicos da educação e da prática pedagógica e a psicologia escolar como modalidade
de atuação profissional que tem no processo
de escolarização seu campo de ação, com
foco na escola e nas relações que aí se estabelecem (ANTUNES, 2008, p. 469).
Os conceitos teóricos metodológicos
que norteiam a prática profissional na área da
psicologia escolar são vários, de acordo com
as perspectivas da psicologia enquanto campo do conhecimento, com intuito de apreender as dimensões subjetivas do ser humano.
Alguns dos assuntos de estudos, pesquisa e exercício da função no campo da psicologia escolar e educacional são: desenvolvimento humano, processo de ensino e de
aprendizagem, escolarização em todas as
etapas pedagógicas, inclusão, políticas públicas educacionais, gestão psicoeducacional,
avaliação psicológica, formação de professores, entre outros (LEITE; VALLE, 2003).
A psicologia escolar e educacional tem
um olhar do homem como um ser que está
em processo de construção do saber, um ser
pluridimensional, com dimensões racionais e
relacionais no aspecto contextual e interpessoal, capaz de atuar na complexidade que
ocorre a aprendizagem.

Essa área da psicologia trabalha no
sentido de retirar as pessoas da sua condição
inadequada de aprendizagem, oferecendo a
elas sentimento de autoestima, fazendo com
que percebam suas potencialidades, recuperando seus processos internos de apreensão
de uma realidade, nos aspectos: cognitivos,
afetivo-emocional e de conteúdos acadêmicos (VIANA; FRANCISCHINI, 2016).
O profissional de psicologia escolar deve
ter conhecimentos multidisciplinares, pois um
processo de avaliação diagnóstica precisa estabelecer e interpretar dados em várias áreas,
dentre elas: auditiva e visual, motora, intelectual, cognitiva, acadêmica e emocional.
Com o conhecimento dessas áreas é
possível compreender o quadro diagnóstico
do aprendente e favorecer a escolha da metodologia mais adequada, ou seja, o processo
correto para sanar a deficiência em aprendizagem (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2009).
O atendimento normalmente ocorre na
escola, em grupos, não necessariamente grupo composto por alunos da mesma série ou
da mesma idade, já que o objetivo da atuação é o desenvolvimento de habilidades e
competências, não só o de conteúdos. Aprender conteúdos deve ser uma consequência
da intervenção psicopedagógica (OLIVEIRA;
MARINHO-ARAÚJO, 2009).
Essa área da psicologia vem se desenvolvendo como ação preventiva de muita importância. Tem um papel crucial, pois a
criança e o adolescente que não são entendidos em suas dificuldades iniciais poderão
bloquear a aprendizagem e possivelmente
necessitarão de atendimento clínico.
Esses alunos que chegam em atendimento clínico com queixas de fracasso na aprendizagem, provavelmente não receberam a atenção devida quanto à problemática apresentada,
e dificilmente lhe foi dada a oportunidade de
expressar seus sentimentos (ANTUNES, 2008).
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O papel do psicólogo escolar é realizar
o diagnóstico institucional, para assim identificar os problemas que estão interferindo no
processo de aprendizagem dos alunos envolvidos. É importante lembrar que nem sempre o problema está no aluno, pois algumas
vezes, o professor não consegue perceber
que a maneira como está ensinando não está
em consonância com a forma que a criança
aprende.

As mudanças vêm ocorrendo de forma
que se encontram, cada vez mais, relatos de
experiências de psicólogos que se preocupam em não culpabilizar o aluno pelas dificuldades que enfrenta e tentam conscientizar os
demais profissionais de que a problemática
do aluno está inserida em uma gama maior
de determinantes que não os individuais, os
familiares ou os psico-afetivos (OLIVEIRA,
MARINHO-ARAÚJO, 2009, p. 650).

Nestes casos, o profissional vai orientar
a melhor forma de ajudar a criança que apresenta dificuldade de aprendizagem. Havendo
necessidade, juntamente com a equipe escolar, ele irá encaminhar a criança para outros
profissionais (ANDALÓ, 1984).

O psicólogo escolar e educacional usa o
campo do conhecimento que faz interlocução
com as áreas da educação e da saúde e possui como objeto de estudo a aprendizagem
humana. Tem como objetivo compreender os
padrões evolutivos normais e patológicos do
processo de aprendizagem, considerando a
influência da família, da escola e da sociedade no desenvolvimento (LEITE; VALLE, 2003).

Este encaminhamento só será feito
após todas as tentativas de intervenção escolar estiverem esgotadas. Este profissional
tem no seu trabalho a meta de prevenção, e
também de contemplar a instituição escolar
como um todo. Deve auxiliar o professor e
demais profissionais nas questões pedagógicas e psicológicas; orientar os pais; colaborar com a direção para que haja um bom
entrosamento entre todos os integrantes da
instituição e, principalmente, ajudar o aluno
que esteja sofrendo dificuldades de aprendizagem, qualquer que seja a causa (LEITE;
VALLE, 2003).
Quando inicia o seu trabalho, a escola
precisa fazer uma reflexão individual e grupal
dos educadores envolvidos sobre as próprias
aprendizagens e sobre as atividades que a
escola irá promover. Devem existir momentos
para um aprofundamento teórico sobre as diferentes áreas do conhecimento que explicam
como se dá a construção do conhecimento
humano, além de dinâmicas de grupo sobre
diferentes atividades que possam ser realizadas com os alunos (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2009).

Para que o trabalho do psicólogo tenha
sucesso, devem-se considerar os aspectos
físicos, emocionais, psicológicos e sociais do
indivíduo. Essa intervenção pode se dar tanto
na escola, como caráter preventivo, quanto na
clínica como caráter terapêutico.
Ressalta-se que o papel do psicólogo na
escola é o de contribuir para a conscientização da importância do ato educativo, através
de uma prática transformadora, visando especialmente o sucesso do aluno e a melhoria na
qualidade do processo de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2009).

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Desde longa data a aprendizagem da
leitura e da escrita tem sido foco de interesses de estudiosos de diferentes áreas, como
a Psicologia, a Pedagogia, a Linguística, entre outras, direcionadas à compreensão dos
vários processos envolvidos em seu curso.
Segundo Muniz e Mitjáns-Martínez (2013) o
próprio sujeito é o ponto de partida para o
processo de aprendizagem e não o conteúdo
que será abordado.
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A leitura e a escrita são essenciais para
a inserção das pessoas no contexto social.
Isso porque, segundo Barreira, Ribeiro e Viana (2019), o ato de ler fornece ao leitor o
acesso à informação e uma visão ampla e
complexa do universo, a ampliação do vocabulário, o interesse pela busca do conhecimento sobre diferentes assuntos, o desenvolvimento da criticidade, além de instigar o
leitor a pensar de maneira crítica diferentes
questões que podem impulsionar seus relacionamentos sociais.
Porém, segundo Ferreira (2005), aprender a leitura e a escrita não é um processo
simples, e, para que alguém seja alfabetizado
precisa enfrentar e vencer as dificuldades que
surgem durante o processo de alfabetização.
Essas dificuldades, segundo Gomes, Santana e Soledade (2016), se relacionam a algumas deficiências da língua escrita que não se
reduz somente ao conhecimento das letras,
considerando que os alunos não entram vazios na escola e, no que se refere à alfabetização, constroem seu próprio conhecimento.
Segundo Dutra e Roman (2012), nos
anos iniciais da educação o processo de ensino e aprendizagem da escrita precisa haver
significados para que desperte o interesse do
aluno. As crianças se atentam mais à escrita
das palavras quando estas começam a fazer
sentido no texto. Portanto, cabe ao professor,
elaborar atividades que favoreçam a reflexão
sobre a escrita, deixando o aluno se sentir seguro para se expressar com mais facilidade,
o que ajudará na aquisição da escrita.
Ao abordar a escrita, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) evidencia que a
criança, desde cedo, manifestou curiosidades relacionadas à cultura escrita. Ao ouvir e
acompanhar a leitura de textos, ao observar
os diferentes textos que circulam o meio comunitário, escolar e familiar ela vai construindo seu conceito de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos

gêneros, como também dos suportes e dos
portadores (BRASIL, 2020).
Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças
conhecem e das curiosidades que deixam
transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador
entre os textos e as crianças, contribuem para
o desenvolvimento do gosto pela leitura, do
estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo (BRASIL, 2020, p. 38).
Segundo Dutra e Roman (2012) a escrita desempenha um papel relevante na sociedade, está em toda parte e as pessoas precisam dela nos diversos momentos da vida.
E nesse meio social, quase tudo passa pela
escrita, portanto, o processo de alfabetização
é fundamental para uma melhor compreensão
da realidade.
A criança, no processo de aprendizagem da escrita, percorre um caminho próprio
e individual. E, à medida que tem contato com
objetos de leitura, como embalagens, rótulos,
revistas, livros, cartazes etc., ela está iniciando o processo de descobrimento do código
escrito. As crianças ao conviverem com os
textos escritos vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revela a princípio em rabiscos e garatujas e, conforme vão adquirindo
conhecimento das letras, “em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas
da compreensão da escrita como sistema de
representação da língua” (BRASIL, 2020, p.
38).
De acordo com os dados da pesquisa de Barreira, Ribeiro e Viana (2019) é por
meio dos procedimentos didáticos que são
realizados em sala de aula que são desenvolvidas as diversas capacidades relacionadas
ao funcionamento do sistema alfabético ortográfico, ao uso da escrita de modo geral e à
compreensão dos textos na principal meta do
ensino da leitura.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

166

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Ao iniciar na escola, a criança traz consigo uma série de experiências e conhecimentos sobre a escrita e a leitura, porém, sua
compreensão ainda será muito restrita, necessitando da intervenção do professor para
que consiga ampliar seu universo em torno
do símbolo escrito.
Por outro lado, segundo Lamego e Moreira (2019), o insucesso das crianças nos
primeiros anos da leitura e da escrita coloca
em evidência alguns padrões de comportamento humano que, devido expressarem maneiras diferentes ou que desviem da norma
comumente aceita, são considerados como
problemas concretos nomeados de sintomas
e evocam a necessidade de intervenção no
processo de aprendizagem.
Lamego e Moreira (2019) também
acrescentam que a criança, durante o processo de alfabetização, lê e constrói seu conhecimento e, ao mesmo tempo em que aprende
testa suas hipóteses, arriscando em alguns
momentos, outros errando e ou acertando.
É importante reconhecer e respeitar o
desenvolvimento da criança oferecendo ajuda, esclarecendo informações até então desconhecidas, atribuindo valor ao seu conhecimento e favorecendo o que julgar pertinente,
ou seja, o importante é não inibir a criança de
seu processo de descoberta e aprendizagem
da leitura e da escrita.

O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
A dificuldade de aprendizagem não
está relacionada exclusivamente a uma única
questão, mas sim em vários, que de maneira
indireta ou indiretamente afetam o processo
de aquisição do conhecimento, indo desde fatores neurológicos, psicológicos, assim como
o modo como cada pessoa aprende. Portanto,
está ligada às esferas sócio-histórico-social,
afetivas e cognitivas (SMITH; STRICK, 2012).

As dificuldades mais evidentes são os
problemas de percepção visual, linguagem,
habilidades psicomotoras e de se manter
atento, com foco em determinadas atividades.
As crianças podem possuir comportamentos
capazes de intensificar as capacidades de
aprendizagem, porém vai muito além e pode
destacar também as dificuldades de manter
o foco, de concentração, atenção, imaturidade social, na fala, deficiência nas habilidades
sociais e distração (JOSÉ; COELHO, 2011).
As dificuldades de aprendizagem podem apresentar causas de ordem biológicas,
neurológicas ou hereditárias, a partir de fatores ambientais como a influência familiar,
escolar e social, em que a cultura influencia
de maneira direta e consequentemente pode
estar associada às dificuldades. Esse fator
ocorre por meio de fatores extrínsecos ao sujeito, isto é, o processo de aquisição do conhecimento recebe interferência do meio ao
qual o aluno está inserido (JOSÉ; COELHO,
2011).
O espaço social, está representado
principalmente pela escola e pelos processos
de ensino, lugar em que a condição de ensino, a didática, o método, projetos e acompanhamentos interferem nesse processo, assim
como a interferência cultural e afetiva pelos
laços familiares.
Os fatores que levam a dificuldade de
aprendizagem não podem estar todos associados ao próprio sujeitos, mas é possível
conceber, de modo amplo, os fatores culturais, comunitários, escolares, familiares, etc.
sob uma ótica ecológica da aprendizagem
da aquisição do conhecimento infantil e,
portanto, das dificuldades na aprendizagem
(KUARK; SILVA, 2008).
A família, é possível ser percebida como
um sistema de comunicação, organização e
estabilidade, o qual pode desestabilizar a
aprendizagem da criança, assim como os
fatores sociais como o gênero e a raça na
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escola podem desordenar. Possuir uma visão global das dificuldades de aprendizagem,
acarreta em uma melhor orientação quanto às
tomadas de decisões diante das dificuldades
de aprendizagem (CORREIA et al, 2001).
Neste sentido, Garcia (1998) sintetiza
em cinco assuntos o enfoque ecológico conforme ilustrado no Quadro 1.
Quadro 1 – Enfoque ecológico associado ao ensino e aprendizagem
Enfoques ecológicos
Descrição
Interação Social
O professor sendo
mediador do processo de aprendizagem
Reflexão e resposta O aluno se encontra
pessoal
de modo ativo no processo, o que culmina
em questões pessoais, como estimulo e
motivação.
Integração
Todos os fatores que
influenciam na aquisição do conhecimento se encontram de
modo harmônico, integrados;
Transformação e D e s e n v o l v i m e n t o
crescimento
adquirido como a
aprendizagem;
Globalização ecológi- Processo em que
ca, equilíbrio e ajuste a cultura, a família
e o meio social se
encontram em harmonia, atuando em
equilíbrio.
Fonte: Adaptado Garcia, 1998
Assim, para que a aprendizagem se
produza de forma correta, é preciso a atuação
de modo conjugado dos cinco elementos, em
contrapartida quando há falha em algum dos
elementos é possível observar dificuldades
de aprendizagem. Fator esse que evidencia
a importância desse olhar para o todo, averiguando o contexto histórico, social, cultural e

familiar, em que a criança está inserida assim
como as relações estabelecidas no espaço
escolar (VIANA; FRANCISCHINI, 2016).
A deficiência, o problema, as limitações,
o transtorno e as dificuldades na aprendizagem
direcionam para o desejo de capturar a estrutura e o funcionamento do papel simbólico,
o caráter semiótico do desenvolvimento das
pessoas. Essa modificação de olhar introduz
o entendimento do futuro e lança um fim para
transpor a ideia da dificuldade na aprendizagem como algo abstrato e descontextualizado
do universo simbólico (CORREIA et al, 2001).
Assim, “o psicólogo escolar tem aparecido com necessário, principalmente, para
mediar conhecimentos, aproximando daqueles
cenários as contribuições da Psicologia” (CORREIA et al, 2001, p. 555). Deste modo reforça
a necessidade de ver o todo e não apenas a
dificuldade de aprendizagem (GARCIA, 1998).
A psicologia surge para contribuir, tendo
em vista que colabora para a ampliação do
mesmo, uma vez que considera a criança como
um sujeito biopsicossocial e por estar, cada vez
mais, ganhando espaço nas escolas. O psicólogo poderá contribuir no esclarecimento das dificuldades de aprendizagem que não possuem
como causa somente a deficiência do aluno,
mas que são consequências de problemas familiares e escolares (CORREIA et al, 2001).
Seu papel consiste na análise e assinatura dos fatores que favorecem, causam ou prejudicam uma boa aprendizagem escolar e atuam
no âmbito educacional com foco no processo
de ensino e aprendizagem e suas dificuldades.
O conhecimento da psicologia no processo de aprendizagem é o ser humano, sendo para assim, para esse processo complexo
se complete é necessário buscar outras áreas
do conhecimento que interagem juntas como:
Psicanálise, Pedagogia, Psicologia entre outras sempre apresentando uma postura de
assessoramento e parceria, buscando com30 - outubro/2021 - Educar FCE
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preender e conhecer os espaços em que a
aprendizagem ocorre (BRASIL 2011).

DESAFIOS E PERSPECTIVA DA
PSICOLOGIA NO ÂMBITO ESCOLAR

Um dos principais aspectos do papel
do psicólogo é o de prevenção, quer seja educacional ou clínico. Ajudar, orientar e, sobretudo evitando o fracasso pedagógico e erros no
processo de intervenção ou nos diagnósticos
pedagógicos. Considerar que a vida do indivíduo deve se dar de modo harmonioso e equilibrado tanto emocional, orgânico, cognitivo e
socialmente (POTTKER; LEONARDO, 2014).

O papel do psicólogo escolar é o de mediar, intervir e trazer solução junto com a equipe pedagógica, pois este profissional não trabalha sozinho, mas sim com o apoio de todos
dentro da escola para a busca de soluções
no processo de aprendizagem dos educandos.
Antes de rotular a criança, esse profissional vai
ter uma visão ampla da situação, buscando
entender as dificuldades de aprendizagem e
suas várias causas e, em vários casos basta
apenas uma escuta apurada e um olhar sensível (POTTKER; LEONARDO, 2014).

O psicólogo escolar deve adotar uma
postura de assessoramento, buscando observar, conhecer e acompanhar todas as práticas
escolares e a dinâmica da escola e das salas
de aula em conjunto com o professor. Além
de ter conhecimento sobre o que é produzido
pelos alunos, não se restringindo somente no
diagnóstico, mas também intervindo e fazendo os devidos encaminhamentos a fonoaudiólogos, orientadores, médicos, psicólogos entre outros quando necessário (FARIA, 2011).
Todo diagnóstico é um processo investigativo, uma pesquisa que não vai bem com
o aluno em relação a conduta esperada, portanto, será o esclarecimento de uma queixa
que pode ser do próprio aluno, da família ou
da escola. O acompanhamento do psicólogo
deve ser cuidadoso, para não patologizar ou
culpabilizar o aluno, sua família ou a escola
(POTTKER; LEONARDO, 2014).
Antes de tudo o psicólogo deve conhecer como é dado o processo de alfabetização e, após compreender esse conhecimento
deve se aprofundar nos tipos de transtornos
e conhecer sua área de atuação, neste caso
a institucional. Deve ter a sensibilidade para
perceber o sujeito e sua relação com o ensino
e aprendizagem, não se esquecendo que o
que o define a intervenção é o nível de sofrimento do aluno e os obstáculos e dificuldades
encontradas no seu dia a dia, para então fazer
o acompanhamento e os encaminhamentos
quando necessário (FARIA, 2011).

Na atual situação educacional do país,
muitas crianças que são encaminhadas para
atendimento psicológico no âmbito educacional são sem causa aparente e, nesse caso,
a autoestima pode ser prejudicada. Para que
estas situações não ocorram a escola precisa
confiar no psicólogo e estar aberta a mudanças caso sejam necessárias (FARIA, 2011).
Sendo a psicologia escolar e educacional uma ciência relativamente nova, que estuda o processo de aprendizagem e as suas
dificuldades, busca contribuir para explicar a
causa da dificuldade de aprendizagem, pois
tem como objetivo o estudo do processo humano de aquisição de conhecimento: seus
padrões evolutivos normais e patológicas
bem como a influência do meio no seu desenvolvimento. Sendo assim, o psicólogo escolar
deve ter uma visão interdisciplinar, deixando
para trás o fracasso escolar visto como algo
patológico ou uma doença (DAZZANI, 2016).
A psicologia assume o papel de desmistificadora do fracasso escolar, buscando
entender o erro apresentado pelo indivíduo
como um processo de construção do seu
conhecimento e as interações sociais como
fator importante no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Neste contexto, a construção da identidade do psicólogo escolar e
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educacional e a delimitação do seu campo de
atuação pode contribuir para que esse ramo
da psicologia não se constitua em um modismo passageiro, mas, sim que tenha o seu
espaço de atuação e proposta de trabalho
delimitado e, ao mesmo tempo, articulados a
outros profissionais (CAMPOS, 2006).
Um grande desafio encontrado é o trabalho interdisciplinar comprometido com o fenômeno educativo que vise uma intervenção
transformadora em benefício do aluno. Toda
a ação psicológica passa a ser ampliada e
incorporada aos projetos pedagógicos das
unidades escolares, enriquecendo a metodologia utilizada em sala de aula. Estas ações
irão contribuir para se repensar o processo
avaliativo, especialmente no que diz respeito
à coerência entre o planejamento, os procedimentos metodológicos desenvolvidos e o
processo avaliativo (DAZZANI, 2016).
“Acompanhar, avaliar e orientar a atuação de psicólogos e psicólogos para a área
de Psicologia Escolar e Educacional são grandes desafios na atualidade” (VIANA; FRANCISCHINI, 2016, p.3). Entretanto, o maior
desafio é a popularização da psicologia no
âmbito escolar. Sendo fundamental que deixe
de ser restrita somente a clínicas e instituições
de ensino particulares, ou seja, uma determinada classe social e se torne uma prática
comum, disponível para instituições públicas,
à disposição de segmentos sociais (VIANA;
FRANCISCHINI, 2016).
A prática da psicologia escolar deve se
apoiar em bases teóricas sólidas, mas deve
também adotar um pensamento dialético e
contextualizado, sob pena de se transformar
em algo obsoleto para a Educação. As questões que rodeiam o tema educacional e o desenvolvimento do ser aprendente tornam-se
cada vez mais presentes no direcionamento
das políticas públicas educacionais. Neste cenário, cresce a necessidade do profissional
de psicologia, visto que a sua prática incide

essencialmente sobre o fenômeno da aprendizagem (CAMPOS, 2006).
Assim, se faz necessário uma reflexão
das ações pedagógicas por todos envolvidos
no processo educacional, em conhecer e reconhecer a importância do sujeito da aprendizagem, e entender o que pode facilitar ou
impedir que se aprenda. Sendo assim, auxiliar
professores e todos envolvidos no processo
de aprendizagem é o papel do psicólogo no
âmbito educacional (VIANA; FRANCISCHINI,
2016).
Embora seja um campo de atuação relativamente novo tem a sua importância dentro das instituições educacionais, pois o psicólogo pode mudar toda a maneira de atuar
das pessoas envolvidas com o processo de
aprendizagem e, pode trazer enormes benefícios aos educandos com dificuldades em
aprender (DAZZANI, 2016).
Este profissional vem para acabar com
os rótulos de crianças ou jovens em dificuldades de aprendizagem, pesquisa maneiras
e formas para trazer a luz os fracassos escolares e, junto com a equipe acadêmica irá
refletir e pensar novas soluções para que a
instituição atinja suas metas educacionais. Entretanto, acreditar que a dificuldade de aprendizagem é de exclusiva responsabilidade do
aluno, da família, da escola é, no mínimo, uma
atitude ingênua diante da grandiosidade que
é a complexa tarefa do aprender (CAMPOS,
2006).
Procurar achar um corpo que assuma
a culpa pelo fracasso escolar dá a sensação
de que está tudo resolvido. A atitude do não
aprender traz em si a denúncia de que algo
deve ser feito e, este feito não poderá jamais
ser a duas mãos. Assim, a psicologia escolar e educacional contribui significativamente com todos os envolvidos no processo de
aprendizagem, pois exerce seu trabalho de
forma multidisciplinar, com uma visão sistêmica (DAZZANI, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção desse trabalho foi refletir sobre as dificuldades de aprendizagem e a maneira de ensinar, considerando o papel do psicólogo no espaço escolar. O trabalho além
de apresentar as dificuldades escolares, seus aspectos e especificidade, retratou também
os possíveis fatores e causas que as desencadeiam, tendo em vista que os sujeitos sofrem
influências multivariadas.
Observou que a importância da escola não consiste apenas em transmitir os conhecimentos que construídos pela humanidade, mas também por ser um espaço em que pode- se
identificar as dificuldades de aprendizagem com maior agilidade e facilidade, visto que é o
local, fonte de alfabetização, em que as crianças têm oportunidade de contato com a escrita,
a leitura e o ensino de matemática.
Assim, o psicólogo que faz parte da equipe da escola deve atuar de modo interdisciplinar, e ter um olhar sistêmico para construir ações que visem todos os elementos da escola,
como a família, a comunidade e as entidades que possam estabelecer parcerias para atender
os alunos com dificuldades de aprendizagem.
É necessário entender que nesse processo de aprendizagem o professor é mais um
elemento e não elemento único, e que só alcançará o que almejou quando houver trabalho
em conjunto de conscientização, responsabilidade e motivação. É necessário entender a origem da dificuldade apresentada para então diagnosticar com eficácia e se posicionar sobre
a problemática na aquisição da leitura e da escrita.
Diante do contexto apresentado nota-se que as dificuldades na aprendizagem não estão
relacionadas unicamente com a área pedagógica, esta discussão vai além dos muros escolares e muitas delas com início no berço familiar.
O psicólogo escolar e educacional não somente é capaz de lidar de modo adequado
com as dificuldades apresentadas pelos alunos, como também auxilia os pedagogos, professores e a família elucidando sobre quais os aspectos, causas, funções e possíveis consequências da dificuldade apresentada na vida da criança.
Portanto, quando a tríade psicólogo-escola-família se dedicar em promover meios e condições para superação das dificuldades, haverá uma maior possibilidade de que os alunos não
carregarão consigo rótulos e não terão seu futuro marcado pela dificuldade de aprendizagem.
Os psicólogos são pessoas ativas na vida dos alunos e em especial na vida daqueles
que com dificuldade se esforçam para aprender, assim sendo, esse profissional pode tanto
ser a pessoa que ajuda ou a pessoa que atrapalha este desenvolvimento tendo em vista que
motivação é fator agravante contra a dificuldade na aprendizagem.
Encerra-se este estudo concluindo que é necessário estudar e promover a formação
dos profissionais para que consigam combater as dificuldades apresentadas no processo de
aprendizagem aduzindo sempre a teoria e a prática.
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COMO O BRINCAR, ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO
CEREBRAL E AJUDA A CRIANÇA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é entender como o brincar estimula o desenvolvimento
cerebral e ajuda a criança no processo de alfabetização! A ação do brincar é um fator importante
para o desenvolvimento humano, pois é a partir de situações imaginárias, que se introduz
gradativamente a criança a um mundo social, criando transformações internas e obtendo uma
relação entre as situações do pensamento e as reais. A pesquisa é de forma bibliográfica com
métodos descritivos e embasamento teórico pesquisado em sites, livros, revistas e periódicos
que falam sobre o tema. Sabe-se que o ato de brincar estimula o uso da memória e que o
mesmo, ao entrar em ação se amplia e organiza o material a ser lembrado. Ao lidar com os
objetos existentes na brincadeira e nos jogos a criança pode lidar com o significado das palavras
por meio do próprio objeto concreto, e por esta ação de brincar a criança embora não possua
linguagem gramatical, consegue internalizar a definição funcional de objetos, e passa a relacionar
as palavras com algo concreto.

Palavras-chave: Alfabetização; Brincar; Criança; Desenvolvimento; Estímulo.
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INTRODUÇÃO
NÃO É SÓ BRINCAR, É MUITO MAIS!
A pesquisa apresenta como principal objetivo: Conhecer como o brincar pode estimular o desenvolvimento cerebral e ajudar a criança no processo de alfabetização. E objetivos
específicos: Observar como o ato de brincar possibilita situações de aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento integral da criança; Entender que o Brincar é crucial para o
crescimento social, emocional, físico e cognitivo da criança; Assimilar como o brincar ajuda
a criança no seu processo de alfabetização; Compreender como o cérebro da criança se
desenvolve pela brincadeira.
O presente trabalho traz questionamentos importantes, para o entendimento desses
processos. A metodologia adotada na pesquisa foi bibliográfica, qualitativa, sustentando a
investigação teórica em livros, artigos, dissertações e teses, tanto em meio impresso quanto
eletrônico.
Justifica-se por observar, que, em países mais desenvolvidos é que se encontram os
melhores níveis educacionais; pois as crianças pequenas são estimuladas a brincar nos seis
primeiros anos de vida. E isso porque existe comprovação científica de que a brincadeira está
na base do desenvolvimento da função cerebral mais importante: “a capacidade de controlar
o comportamento para atingir um objetivo”, ou seja, a função executiva, indispensável em
todo aprendizado formal.
Sabendo-se disso, porque muitas escolas e pais não respeitam e acreditam que o brincar desenvolve potencialidades e aprendizagens, levando o aluno a adquirir competências
necessárias para o desenvolvimento da sua alfabetização.
Iniciarei falando um pouco do conceito de infância, do direito à infância e do direito de
brincar. Também apresentarei de que modo o brincar se constitui na base do desenvolvimento
infantil; Explicitar de que forma a criança adquire e formula o seu conhecimento perante as brincadeiras; Explicarei de que jeito o brincar desenvolve o cérebro, para futuras aprendizagens.
E evidenciar ainda, sobre a relação entre o lúdico e o processo de alfabetização. Questionamentos visto como importantes, para obter conhecimento da relação do brincar com o
desenvolvimento linguista e consequentemente da escrita da criança.
Partindo de que por meio do brincar a criança desde a mais tenra idade, começa a
estabelecer um tipo de jogo de envolvimento físico e estimulação sensorial que permite a ela
explorarem o mundo à sua volta: leva objetos à boca, os tateia, experimenta novos estímulos
auditivos e visuais, por exemplo.
Gradualmente, passa a demonstrar intencionalidade nesses movimentos e em relação
às pessoas com quem mais convive nas famosas brincadeiras de esconde e acha, do atira
e pega. Assim sendo a criança vai desenvolvendo sua acuidade sensorial, motora, a inteligência, a linguagem. Devemos observar que os anos da brincadeira passam rápidos e são
indispensáveis para a formação de um sistema nervoso adequado ao aprendizado escolar.
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A introdução do brincar na vida escolar do educando, é uma maneira muito eficaz de
perpassar pelo universo infantil, para imprimir-lhe o universo adulto, nossos conhecimentos e
principalmente a forma de interagirmos.
A atividade lúdica tem grande relevância para o desenvolvimento sensório motor e cognitivo, tornando-se uma maneira inconsciente de se aprender, de forma prazerosa e eficaz.
Fröebel foi o primeiro educador que justificou o uso do brincar no processo educativo. Ele
tinha uma visão pedagógica do ato de brincar.
O brincar, pelo ato de brincar, desenvolve os aspectos físicos, moral e cognitivo, entre
outros, mas o estudioso defende, também, a necessidade da orientação do adulto para que
esse desenvolvimento ocorra. A presente pesquisa reúne vários conceitos e citações coletadas, no intuito de responder o problema da pesquisa.
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O CONCEITO DE INFÂNCIA

O DIREITO À INFÂNCIA

O conceito de infância foi criado há pouco mais de 200 anos e, embora seja construído e reconstruído continuamente, o modo
como é concebido nos dias atuais pode conservar traços de concepções que pertenceram
há outros tempos e contextos.

Ao abordar a temática dos direitos da
criança, a perspectiva que deve ser considerada é aquela que parte do plano ideal para o
vivido no cotidiano das crianças. Nas últimas
décadas do século XX, foram muitas as conquistas legais no campo dos direitos da criança dentro do ordenamento jurídico brasileiro,
como a lei sobre o Sistema Único de Saúde
(Lei 8.080/90) e a Lei Orgânica da Assistência
Social (Lei 8.742/93).

A questão é que, ao analisar a história da
infância, são observados avanços e retrocessos em relação à sua concepção, decorrente
da convivência dos adultos com as crianças,
dos valores, costumes e ideais de grupos sociais, dos quais participaram. Tornando-se a
infância uma categoria social pertencente à
determinada cultura e momento histórico, originam-se diferentes modos de vivê-la e, consequentemente, uma multiplicidade de modos
de contemplar os direitos da criança.
A “criança e infância” não são apenas o
pano de fundo das representações sociais, pelo
contrário, são protagonistas das relações que estabelecem no dia a dia com pais, professores e
outros sujeitos responsáveis pela condução da
infância. Segundo Faria e Salles (2007, p. 44):
Considerar a criança como sujeito é levar
em conta, nas relações que com ela estabelecemos que tenha desejos, ideias, opiniões,
capacidades de decidir, de inventar, que se
manifestam, desde cedo, nos seus movimentos, nas suas expressões, no seu olhar, nas
suas vocalizações, na sua fala. É considerar,
portanto, que essas relações não devem ser
unilaterais – do adulto para a criança -, mas
relações dialógicas entre adultos e crianças
, possibilitando a constituição da subjetividade da criança como também contribuindo na
contínua constituição do adulto como sujeito
(FARIA E SALLES, 2007, p. 44).
Para Souza (2007, p.7) “a criança é um
sujeito social, investigado, observado e compreendido mediante das perspectivas investigativas e teóricas distintas” e, foi essas perspectivas advindas de vários campos como a
psicologia, a sociologia, a educação que demarcaram as ideias que atualmente legitimam
sobre a criança e a infância.

Ao considerar o tema dos direitos da
criança, é preciso lembrar que se fala em direitos consubstanciados na Carta Magna de
1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e os justifiquem com
argumentos convincentes.
Em contrapartida, tendo em vista o cenário atual internacional e nacional, é extremamente desafiador garantir-lhes uma proteção
efetiva, capaz de transformar seus direitos em
exigências concretas e reais vivências no universo da criança.
Bebês e crianças são sujeitos potentes
que expressam as suas ações aquilo que vão
aprendendo sobre o mundo que os cerca. São,
por isso, produtores de cultura, constituídos
sócio histórico culturalmente e capazes de participar ativamente do próprio processo educativo (e para viver tal experiência utiliza-se de
diferentes linguagens).
Para além da urgência da incorporação
das múltiplas linguagens como forma de aprendizagem e de expressão na educação infantil
e no ensino fundamental, duas linguagens tem
sido objeto de debate, reflexão e tensão pelo
significado e dimensão que assumem as discussões em torno dessas duas questões, merecendo aqui uma atenção específica:
•
Apresenta-se a cultura da leitura e
da escrita para as crianças na educação infantil;
•
As crianças no ensino fundamental devem brincar!
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Atualmente entendemos que a criança
de zero a seis anos depende do outro para
sobreviver e aprender e esta condição de dependência não deve ser entendida como fragilidade ou incapacidade, mas como fator estimulante para o desenvolvimento infantil.
Portanto, a criança é um sujeito social,
que aprende e desenvolve no processo das
interações sociais. Em 2009 foram publicados
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, que destacam que a Educação
Infantil deverá atender o desenvolvimento da
criança de forma integral sem anteceder sua
escolarização no sentido para alfabetização.
Neste caso, as instituições de educação infantil devem funcionar segundo as leis e normas
educacionais vigentes. As DCNEI (2010, p.07)
afirmam que:
O atendimento em creches e pré-escolas
como direito social das crianças se afirma na
Constituição de 1988, com o reconhecimento
da Educação Infantil como dever do Estado
com a educação. [. . .]. Desta forma, o campo
da educação infantil vive um intenso processo
de revisão de concepções sobre educação de
crianças em espaços coletivos, e de seleção e
fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento
das crianças. Em especial, têm se mostrado
prioritárias as discussões sobre como orientar
o trabalho junto às crianças de até três anos
em creches e como assegurar práticas junto
às crianças de quatro e cinco anos que prevejam formas de garantir a continuidade no
processo de aprendizagem e desenvolvimento
das crianças, sem antecipação de conteúdos
que serão trabalhados no Ensino Fundamental
(DCNEI, 2010, p.7).
Os benefícios e os estágios do lúdico
para o desenvolvimento infantil, as brincadeiras, para a criança, constituem atividades
primárias que trazem grandes benefícios no
ângulo físico, intelectual e social. Como benefício físico, o lúdico satisfaz as necessidades de
crescimento e de competitividade da criança.

O DIREITO DE BRINCAR
Brincar é essencial, um direito garantido por lei e preconizado pela ONU desde
1959. A Declaração Universal dos Direitos da
Criança, aprovada na Assembleia Geral das
Nações Unidas em 1959 e fortalecida pela
Convenção dos Direitos da Criança de 1989,
enfatiza: “Toda criança terá direito a brincar e
a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantirem a ela o exercício
pleno desse direito.” O Brasil foi signatário dessa convenção.
A Constituição Brasileira e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) também asseguram o direito de brincar, que neste ano
foi fortalecido com o Marco Legal da Primeira
Infância (Lei 13.257/2016). A nova legislação
coloca a criança desde o nascimento até os
seis anos em total prioridade no desenvolvimento de programas, na formação dos profissionais e na formulação de políticas públicas.
Sobre brincar, o marco legal indica que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão organizar e estimular a
criação de espaços lúdicos que propiciem o
bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados na qual haja
circulação de crianças. Também devem zelar
pela fruição de ambientes livres e seguros em
suas comunidades.
O direito de brincar encontra seu fundamento dentro do ordenamento jurídico internacional de forma clara. Na Declaração Universal
dos Direitos da Criança - DUDC (ONU, 1959),
no seu princípio 04, ela inova o termo “proteção”, que concede à criança o seu direito de
brincar.
Desse modo é um avanço significativo,
visto que na Declaração de Genebra (1924)
não era reconhecido este direito, pois apenas
elencava os direitos de proteção. A partir da
DUDC (ONU, 1959), o brincar é uma vertente
essencial dos chamados direitos de liberdade. Em consonância como o princípio 07 da
DUDC (ONU, 1959).
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Segundo parágrafo, contempla-se o parâmetro de interpretação de todos os direitos
da criança que é o princípio do melhor interesse. Mediante o princípio que norteia todas
as ações dos adultos e responsáveis pela sua
educação e orientação. A liberdade que as
crianças experimentam ao brincar permite-lhe
expressar a sua sinceridade e a não submissão às possíveis formas opressoras do mundo
adulto.

BRINCAR É A BASE DO
DESENVOLVIMENTO PARA A
APRENDIZAGEM.

ramenta por excelência para a criança aprender a viver, revolucionar seu desenvolvimento e
criar cultura. A criança teria a brincadeira que
faz com outra criança, ou sozinha, oportunidade para usar seus recursos para explorar o
mundo, ampliar sua concepção sobre si mesma, organizar seus pensamentos e trabalhar
seus afetos, sua capacidade de ter iniciativa
e ser sensível a cada situação. Em especial o
brincar de faz-de-conta é apontado por diferentes pesquisadores como ligado à promoção
da capacidade de imaginar e criar pela criança (ORIENTAÇÕES CURRICULARES 2007, p.
54).

Embora já se vá falando bastante na importância do brincar na infância, continuamos
a ver na nossa sociedade um perceptível menosprezo por tal atividade. Ou seja, lá porque a
criança já entrou em fase escolar (a partir dos
06 anos) tem que passar mais tempo a fazer
tarefas escolares, para não se esquecer!

Não existe na criança inicialmente o objetivo de aprendizagem, ela desenvolve as suas
habilidades por puro prazer e recreação, o que
lhe permite também interagir com os outros,
reagindo às suas pequenas habilidades (pais,
irmãos, adultos e amiguinhos) da mesma maneira que explora o meio ambiente.

Quer dizer, é um perfeito absurdo e um
engano... Por mais estranho que pareça, a
criança precisa brincar, expandir a sua energia,
movimentar-se, saltar, pular, jogar para que o
seu cérebro adquira as competências necessárias à aprendizagem.

Pesquisadores franceses têm-se interessado sobre a importância do brincar como
fenômeno cultural a ter em consideração e,
perspectivas filosóficas sobre o brincar introduzidas por Fröebel e Dewey merecem destaque,
ao lado de teorías psicológicas como as de
Wallon, Vygotsky, Bruner e Lacan e muitos outros autores de renome que nos alertam para
a grande importância de brincar nas crianças,
para que o seu desenvolvimento seja mais
completo, integral e para que o seu pequeno
cérebro se desenvolva na plenitude das suas
potencialidades.

Brincar é, indubitavelmente, essencial ao
seu desenvolvimento. Com as brincadeiras, as
crianças aprendem e desenvolvem bem mais
competências diversificadas do que nós podemos imaginar e desenvolvem a sua própria
criatividade.
Ou seja, estudos recentes têm mostrado
cientificamente que a brincadeira está na base
do desenvolvimento da função cerebral, que
é a capacidade de controlar o comportamento para atingir um objetivo, também chamada
função executivo, indispensável em toda aprendizagem, mas, sobretudo quando se trata de
aprendizagem formal. Segundo as Orientações
Curriculares 2007:
Estudos feitos na antropologia, sociologia, psicologia. Linguística e outras áreas do
conhecimento têm apontado que brincar é o
principal modo de expressão da infância, a fer-

O DESENVOLVIMENTO
DO CONHECIMENTO E O
DESENVOLVIMENTO CEREBRAL
O conhecimento se origina da resistência
que o sujeito encontra ao efetuar suas ações,
por tal motivo, a resistência deve ser atribuída
à realidade e progride ao encontrar resistência
na realidade se não houver resistência da realidade, não há progresso psicológico.
Quando o sujeito dispõe de um esquema que pode ser aplicado diretamente, não
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precisa se modificar nem sofrer mudanças,
pois o ser humano nasce com uma série de
características que determinam e limitam suas
possibilidades de integração da realidade, ele
percebe a realidade de uma determinada forma.
O ser humano também nasce com certas predisposições para atender a determinados estímulos em vez de outros, e a natureza
dessas disposições é um campo de estudo no
qual se trabalha ativamente, embora elas ainda
não sejam conhecidas por completo, visto que
na maior parte dos casos, as capacidades inatas são consideradas disposições que se atualizam em contato com determinado ambiente,
em vez de serdes vistas como fixas. Segundo
Moreira, 1988:
A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia, proposição) adquire significados para o aprendiz
através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, i.e; em conceitos, ideias,
proposições já existentes em sua estrutura de
conhecimento (ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 1988, p. 5).
Ao longo do desenvolvimento o sujeito
tem de construir não só sua inteligência, mas
também as representações da realidade, ambas as construções são indissociáveis e se
beneficiam mutuamente.
O sujeito ao interagir com objetos e
brinquedo desenvolve a aplicação de vários
esquemas cerebrais, para solucionar determinado problema que, do ponto de vista do observador tal estrutura pré-existente o sujeito já
a possuí, quer dizer, o sujeito pode removê-la,
ele sempre aprimorar novos meios de construção e solução de problemas. O que geralmente é chamado de estágio do desenvolvimento
é determinado pelas melhores formas de abordar um novo problema, que o sujeito é capaz
de elaborar em um determinado momento do
seu desenvolvimento. Segundo Moreira, 1988:

Para Ausubel, cada indivíduo constrói
seu conhecimento com base em seu repertório cognitivo, acumulado e composto ao longo
de sua existência. Esses mesmos repertórios,
permite apreender novas experiências e conteúdos, ressignificando as estruturas cognitivas
já existentes. Para construir um novo conhecimento, o sujeito utiliza seu conhecimento prévio e suas vivências, assim como conceitos já
aprendidos, é como se encontrasse elos ou
âncoras para fixar e agregar o novo. "Esses
aspectos relevantes da estrutura cognitiva que
servem de ancoradouro para a nova informação são chamados de subsunçores'' (MOREIRA, 1988, p. 5).

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A brincadeira não é uma atividade inata, mas sim uma atividade social e humana
e que supõe contextos sociais, a partir dos
quais as crianças recriam a realidade por meio
da utilização de sistemas simbólicos próprios.
É uma atividade social aprendida através das
interações humanas.
É o adulto ou as crianças mais velhas
que ensinam o bebê a brincar, interagindo e
atribuindo significado aos objetos e às ações,
introduzindo a criança no mundo da brincadeira,
nessa perspectiva, os educadores e auxiliares
cumprem um papel fundamental nas instituições
quando interagem com as crianças por meio de
ações lúdicas ou se comunicam mediante uma
linguagem simbólica, estando disponíveis para
brincar. O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da
linguagem escrita das crianças.
O educador deve organizar tais ações
e todo o complexo processo de transição de
um tipo de linguagem escrita para outro. Deve
acompanhar todo o processo mediante seus
momentos críticos até o ponto da descoberta
de que a criança pode desenhar não somente
objetos, mas também a fala. Se quiséssemos
resumir tais demandas práticas e expressá-las
de uma forma unificada, pode-se dizer o que
se deve fazer.
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É ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de letras assim como
Vygotsky (1987), em sua psicologia de aprendizagem. Além dessas interações, a oferta o
uso e exploração dos brinquedos também contribuem nessa aprendizagem, deve-se considerar o brinquedo como um elemento da brincadeira, uma vez que contribui para a atribuição
de significados. Segundo Santos, 2008:
No início da infância, os objetos e o contexto perceptual agem como determinando a
ação da criança; os objetos são explorados
e manipulados conforme suas características
físicas ou funcionais e por conta disso, motivação e percepção estão, de certa maneira,
superpostas. Quando se inicia a construção
do faz de conta acontece uma separação dos
campos da percepção e da motivação uma
vez que as ações são simuladas e uma coisa é usada para significar a outra. O campo
do significado se impõe de tal maneira que a
criança passa a agir com o objeto, e não apenas em razão daquilo que ela percebe. É na
brincadeira que a criança se expressa além de
seu comportamento habitual para a idade, de
seu comportamento cotidiano: no brinquedo,
ela vivencia uma experiência como se ela fosse maior do que a realidade (SANTOS, 2008,
p. 4).
A criança vai agir em função da significação que vai dar aos objetos dessa interação,
adaptando-se à reação dos outros elementos
da interação, para reagir também e produzir
assim novas significações que vão ser interpretadas pelos outros, como numa espiral. A
experiência lúdica se alimenta continuamente
de elementos que vêm da cultura geral. Essa
influência se dá de várias formas e começa
com o ambiente e as condições materiais.

brincadeira pressupõe um aprendizado com
consequências sobre outros aprendizados,
dado que permite abrir possibilidades de distinção entre diferentes tipos de comunicação:
reais, realistas, fantasiosas.
Sabe-se que o lúdico tem favorecido
no processo ensino aprendizagem e quando
o professor utiliza o jogo em sala de aula, o
papel do aluno centra nas atividades de relacionamento, comparação e organização; ao
professor cabe apenas a tarefa de orientar a
busca de soluções.
A importância dos jogos e brincadeiras
está ligada também, ao desenvolvimento de
atitudes de convívio social, visto que o aluno,
ao atuar em equipe, supera pelo menos seu
egocentrismo, facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, comunicação e construção de conhecimento.
Por meio de brincadeiras e jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia, e esta dupla natureza nos leva a considerar o brincar e jogar
parte integrante da atividade educativa.
Brincadeira e jogos são ferramentas e
parceiros silenciosos que desafiam a criança
possibilitando as descobertas e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da
vida com alegria, emoção, prazer e vivência
grupal, são meios que a criança utiliza para se
relacionar e divertir com as outras crianças.

O que dizem e o que fazem os adultos a
respeito dessa atividade, bem como o espaço,
o tempo e os materiais colocados à disposição
das crianças (na cidade, nas moradias e nas
escolas), são aspectos que vão ter papel fundamental para o desenvolvimento da experiência lúdica. A forma de comunicação própria da
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira deve então ser vista como uma atividade sociocultural, tendo em vista que
ela se origina nos valores e hábitos de um determinado grupo social, nos quais as crianças
têm a liberdade de escolher com o quê e como elas querem brincar.
Para brincar as crianças utilizam-se da imitação de situações conhecidas, de processos
imaginativos e da estruturação de regras. Vygotsky (1991, p. 134) faz uso das palavras de
Montessori, quando relata que “o jardim de infância é o lugar apropriado para o ensino da
leitura e da escrita”, mas que estas descobrem as respectivas habilidades durante as situações de brinquedo.
Mesmo com total participação e grande papel no desenvolvimento das crianças, ainda
é grande a falta de capacitação dos educadores desta fase, o que faz com que os jogos e
brincadeiras fiquem em segundo plano na educação infantil, mas como foi por meio de lutas
que conseguiu mudar a história das creches também há de mudar a realidade destes profissionais, o que já está se fazendo com os cursos de formação para que mude esta realidade.
Sendo que trabalhar com o lúdico é importante na construção do conhecimento na
educação infantil, uma vez que auxilia no desenvolvimento da imaginação, do raciocínio e
da criatividade. Da mesma forma, na construção do sistema de representação, envolvendo
a aquisição da leitura e escrita, visando à formação dos aspectos motor, cognitivo, físico e
psicológico das crianças.
Oferecendo uma oportunidade de deixar de copiar ideias, para ser criador delas. Todos
devem aprender de forma que seja prazerosa, que não sejam reprimidos, ou estancados no
processo ensino/ aprendizagem, não precisamos encarar a Ludo pedagogia como uma arte
de brincar, limitados entre brincadeiras e brinquedos, e sim ser vista de maneira de ensinar,
diferenciando do tradicionalista das aulas expositivas, monótonas e improdutivas.
O aluno deve ser estimulado com a criatividade do educador assumindo sua natureza
de mediador do conhecimento, oferecendo pontes novas a seu educando. Fica concluído que,
a brincadeira, o brinquedo e os jogos são de grande importância para o desenvolvimento da
criança nas fases iniciais, a fim de que a mesma adquira tais experiências e desenvolvam seu
potencial motor e cognitivo. Aprender a lidar com o meio, a se defender entre tantas outras
formas de desenvolvimento é essencial para esta faixa etária.
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UM NOVO OLHAR NA EDUCAÇÃO: O ENCONTRO DOS
SABERES ALÉM DA SALA DE AULA
RESUMO: Estudou-se o convite às implementações de práticas pedagógicas direcionadas fora
do ambiente da “sala de aula”, retomando conceitos de aprendizagem em diferentes lugares
pedagógicos, os quais possibilitam um novo olhar para a educação, com tempos maiores para
as oportunidades de convívio das crianças com a natureza. Através do estudo de propostas de
reflexões e práticas profissionais e comunitária (gestores, educadores, comunidade) a respeito do
processo de ensino aprendizagem fora dos espaços escolares que já vêm ocorrendo em unidades
escolares, elaborou-se o conteúdo do presente artigo; através da compreensão de que todos
devem ter a oportunidade de exploração e requalificação dos territórios educativos através da
conexão com a natureza, a educação pode encontrar seus saberes além da sala de aula. Também
buscou-se trazer conteúdos breves de como a falta deste contato pode trazer consequências
significativas ao desenvolvimento global da criança.

Palavras-chave: Educação; Natureza; Ressignificação; Lugares Pedagógicos.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo trata-se de um convite às práticas pedagógicas que proporcionam aprendizagens fora do ambiente “sala de aula”, tendo em vista que este
espaço físico de quatro paredes se limita, muitas vezes, às trajetórias que não
alavancam o conhecimento como um todo, nem tampouco favorecem todas as experiências
fundamentais à vida das crianças.
Refletiu-se sobre os benefícios alcançados pelas práticas pedagógicas que conectam
o aluno com a natureza através dos relatos dos resultados que já vêm sendo alcançados por
diversas unidades escolares no mundo, bem como buscou-se uma reflexão da literatura recente, a qual vem abordando o tema como necessário para que ocorra um desenvolvimento
integral saudável – físico e mental - do indivíduo.
Como objetivo geral, considerando que o ser humano por si só, é capaz de aprender em
diferentes espaços e em diferentes contextos, temos a apresentação desse novo olhar para
que todos os envolvidos ressignificam o sentido de manter os alunos entre as quatro paredes
das salas de aula em grande parte do tempo escolar.
Os momentos escolares vivenciados fora da sala, em contato com a natureza, mostram-se fundamentais para o início de uma nova forma de ensinar e de aprender, onde o meio
ambiente se apresenta como algo bem próximo da realidade e não apenas em imagens e
papéis distantes do mundo concreto.
Para tanto, os objetivos específicos elencados no transcorrer do presente texto serão
propor uma maior reflexão profissional e comunitária (gestores, educadores, comunidade e
família) a respeito do processo de ressignificação dos espaços escolares; propor reflexões
e compreensões de que todos os sujeitos devam ter a oportunidade de exploração e requalificação dos territórios educativos (os quais não devem se finalizar no contexto escolar, mas
também fora da escola, nas casas, entre as famílias e demais sujeitos da comunidade do
entorno da escola, criando e recriando condições com favoreçam o contato com a natureza)
e por fim, chamar a atenção para uma questão emergente: como a falta de contato com a
natureza pode trazer consequências significativas nesse cenário, principalmente nos grandes
centros urbanos.
De caráter bibliográfico, este sucinto trabalho busca abrir espaço para discussões maiores e implementações reais, trazendo um rol de possibilidades e reflexões sobre as práticas
pedagógicas e comunitárias, incluindo a natureza como parte dos processos de ensino aprendizagem, os quais serão apresentados no decorrer do desenvolvimento do texto.
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NOVOS LUGARES PEDAGÓGICOS –
DESAFIOS E PROPOSTAS
A aproximação natural de outros ambientes que não seja somente a sala de aula
pressupõe reflexões e ações sensibilizadas
acerca do assunto por parte de toda uma
equipe, sendo de fundamental importância
que seja incentivada e construída desde a
educação infantil.
Estabelecer as devidas relações com
a natureza e os espaços escolares já construídos, proporciona uma reconexão humana
com a natureza, o reencantamento para alguns e o encantamento e descoberta para
muitos, valorizando as vivências naturais da
corporeidade na infância, a descoberta de novas possibilidades de aprendizagem, criando,
recriando, tocando, sentindo, sempre considerando o humano como parte da natureza.
O termo lugares pedagógicos aqui utilizado nos remete aos diferentes lugares de
aprender, lugares que antes não eram tidos
como possíveis de orientar, de executar tarefas inerentes aos professores, talvez pelo fato
dos paradigmas nos quais a aprendizagem
dos educandos deveria acontecer em salas
fechadas, além de diversos fatores culturais,
sociais e pedagógicos envolvidos (os quais
não abordaremos neste momento) de que
não seriam tão benéficos como mostram os
estudos recentes.

da sala de aula, para que a criança possa
experienciar o mundo a partir de sua corporeidade.
Ainda acerca da necessidade da criança
se relacionar com ambientes naturais estando
em sintonia com o meio ambiente, permite-nos
compreender enquanto educadores, as relações que vão se estabelecendo dentro deste
contexto, quais percepções imaginativas vão
sendo desenvolvidas, as experiências sensoriais e psicomotoras ao se envolverem em determinadas tarefas de ação/reação na natureza.
É de se compreender que as discussões e os questionamentos, as dúvidas profissionais surgem quando novos projetos emergem no meio educacional, e isso envolve
mudanças em suas práticas cotidianas; para
tanto, requer amadurecimento da equipe para
o enfrentamento de novos desafios. Através
de estudos bibliográficos, encontrou-se vários
exemplos de práticas e histórias surpreendentes que vêm sendo implantadas em diversas
escolas brasileiras sobre o desemparedamento da educação.

Para Penido, apud Camilo, 2014 “O conhecimento não é exclusividade da escola.
Mas a saída (para outros lugares que não a
escola) tem de ter intencionalidade e a aprendizagem como objetivo. Não é só para olhar,
sem um fim pedagógico".

Observou-se que o primeiro passo para
tornar possível as experiências naturais seria
promover reflexões entre os profissionais da
escola como um todo e as reflexões comunitárias (gestores, educadores, funcionários
escolares, comunidade e família) a respeito
dos benefícios advindos com o processo de
ressignificação dos espaços escolares, criando ideias em conjunto e em parcerias, a fim
de favorecer as condições necessárias para
que de fato ocorram planejamentos de atividades em contato com a natureza, o aprender
livre em tempos maiores que atualmente são
destinados às áreas externas.

As concepções de criança como sujeito que se posiciona no mundo e é capaz
de aprender com suas experiências, brincadeiras, exploração e imaginação se atrelam
na aprendizagem a partir da natureza, o que
pode ser potencializado a partir do desemparedamento escolar, segundo Barros, 2018, o
que significa ampliar os espaços para além

As experiências pedagógicas e a requalificação dos espaços escolares já realizados
mostram que cada unidade escolar através
de sua história, seu contexto com a comunidade, as relações com as famílias são os
principais eixos que nortearão a implantação
dos programas de atividades que serão realizados fora da sala de aula.
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Portanto, os espaços comunitários também são fundamentais e devem fazer parte
de todo o processo educativo que permita
contato com o meio ambiente, a participação
de famílias de alunos, famílias e empresas
do entorno da escola também se responsabilizam por garantir os direitos legais das
crianças, seja através da cessão de espaços
verdes, participação com materiais, recursos
humanos, fazendo parte do processo de ressignificação dos projetos verdes que se renovam ao fazer, ao vivenciar.
Para que a demanda de tempo e liberdade para interagir em espaços mais amplos
seja viável e, considerando que muitas escolas não possuem espaços significativos em
sua arquitetura, a inserção de experiências
naturais não pode ficar comprometida.
Uma das soluções vivenciadas está sendo a parceria com a comunidade local, entre
vizinhos escolares conforme já mencionado no
parágrafo anterior. Espaços estes, que possibilitem o acesso, garantam a participação, bem
como o ensino em seus quintais, jardins, hortas, árvores, terra, flores, sempre ao ar livre.
Portanto, a relação criança/natureza
não se restringe ao espaço escolar, qualquer
lugar se torna um lugar de aprendizagem, de
socialização, de troca, experimentação e de
exploração, cabendo aos educadores fazer
o reconhecimento da influência do entorno
da escola e suas características para assim
propor ações possíveis, trazendo a família e
a comunidade consigo.

CONSIDERAÇÕES LEGAIS
Considerando o fato de que todo processo de ensino aprendizagem se pauta em
normas, legislações e orientações pedagógicas fundamentadas, os programas e projetos
de inovação que adotam a natureza e outras
possibilidades de lugares pedagógicos como
lugares de aprendizagem escolar, devem seguir tais recomendações e legislações. No
Brasil, a Constituição Federal nos assegura
em seu artigo 227 que:

É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade a à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL, 1988).
Portanto, compreender o papel de contribuição na vida escolar enquanto responsáveis por todo esse aparato legal de direitos,
é de extrema importância para que o trabalho
realizado com crianças seja voltado e inovador em todos os aspectos que possam favorecê-los por toda a vida. E isso não cabe
somente ao educador, ao gestor escolar, mas
também à família, à comunidade e ao poder
público.
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), documento normativo das redes de
ensino, estabelece campos de experiência
com dez competências gerais a serem desenvolvidas, e segundo a própria introdução
do documento ao definir as competências
elencadas, reconhece, segundo o Caderno
de Educação em Direitos Humanos (BRASIL,
2013 p.1 apud BRASIL, 2018, p. 8) que a
“educação deve afirmar valores e estimular
ações que contribuam para a transformação
da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza”.
Desse entendimento, temos de salientar
a legalidade do ensino das Ciências da Natureza e Tecnologia, alinhados às metas estabelecidas na Agenda 2030 da ONU (Plano de
Ação Global para mudar o mundo até o ano
de 2030), dando significado às nossas crianças do papel e da responsabilidade de cada
cidadão nesse contexto interdisciplinar e de
como perceber que aos poucos e em união,
o mundo natural poderá ser transformado.
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Segue abaixo algumas considerações
pertinentes a respeito do contexto mundial da
Agenda 2030:
Em setembro de 2015, representantes
dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e reconheceram que a
erradicação da pobreza em todas as suas
formas e dimensões, incluindo a pobreza
extrema, é o maior desafio global é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Ao adotarem o documento
“Transformando o Nosso Mundo: A Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”
(A/70/L.1), os países comprometeram-se a
tomar medidas ousadas e transformadoras
para promover o desenvolvimento sustentável
nos próximos 15 anos sem deixar ninguém
para trás. A Agenda 2030 é um plano de ação
para as pessoas, o planeta e a prosperidade,
que busca fortalecer a paz universal. O plano
indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar
a pobreza e promover vida digna para todos,
dentro dos limites do planeta. São objetivos e
metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades
e atuem no espírito de uma parceria global
que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro
(PLATAFORMA AGENDA 2030).
No âmbito da Educação Infantil, a BNCC
assegura,
Seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, onde deve-se criar condições
para que as crianças aprendem em diferentes
situações nas quais possam desempenhar
um papel ativo em ambientes que as convida
a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir
significados sobre si, os outros e o mundo
social e natural (BRASIL, 2018, p. 35).
No Ensino Fundamental, a Base Nacional elenca conceitos essenciais no campo
das Ciências, com propostas de olhares para
a transformação do mundo desde a educação básica, propondo o desenvolvimento da

capacidade de atuação no e sobre o mundo
objetivando o exercício pleno da cidadania,
Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, entre
muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais
quanto científicos. Isso por si só já justifica,
na educação formal, a presença da área de
Ciências da Natureza, e de seu compromisso
com a formação integral dos alunos. [...] área
de Ciências da Natureza tem um compromisso
com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender
e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com
base nos aportes teóricos e processuais das
ciências. [...] Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar
sobre o mundo que os cerca, como também
façam escolhas e intervenções conscientes e
pautadas nos princípios da sustentabilidade e
do bem comum. Para tanto, é imprescindível
que eles sejam progressivamente estimulados
e apoiados no planejamento e na realização
cooperativa de atividades investigativas, bem
como no compartilhamento dos resultados
dessas investigações. Isso não significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um
conjunto de etapas predefinidas, tampouco se
restringir à mera manipulação de objetos ou
realização de experimentos em laboratório. Ao
contrário, pressupõe organizar as situações de
aprendizagem partindo de questões que sejam
desafiadoras e, reconhecendo a diversidade
cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir
problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções. [...] cujo desenvolvimento deve ser
atrelado a situações didáticas planejadas ao
longo de toda a educação básica, de modo
a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem (BRASIL,
2018, p.322).
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No Ensino Médio, a Base Nacional nos
orienta que:
A contextualização social, histórica e
cultural da ciência e da tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas
como empreendimentos humanos e sociais.
Na BNCC, portanto, propõe-se também discutir o papel do conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas questões
ambientais, na saúde humana e na formação
cultural, ou seja, analisar as relações entre
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente
(BRASIL, 2018, p.549).
Desse modo, podemos afirmar que em
qualquer etapa do ensino é possível e necessário adaptar atividades e conteúdos que
possibilitem a vivência das contextualizações
legais nos espaços naturais externos, nos
quais o processo de aprendizagem abordam
em seus currículos, as competências, habilidades e conhecimentos prévios de cada aluno, visando a valorização das experiências,
promoção das formações acadêmicas, desenvolvendo o raciocínio, enfrentamento de
conflitos, entre muitos outros benefícios.
Da teoria à prática: tempo e liberdade
para interagir e aprender em espaços mais
amplos, em contato “com” e “na” natureza,
com parcerias com vizinhos e empresas para
uso de seus quintais (quando a escola não
possui espaços verdes), acesso às praças
públicas e jardins, este é o objetivo dos programas atuais implantados, com grande parte
do tempo dedicada a esses momentos.
Segundo o texto de Barros, 2018, quando o espaço escolar quebra o cimento e ganha terra, areia, árvores, tem-se uma rede de
espaços livres dentro da cidade. Essa rede de
espaços se tornarão parte da rotina escolar,
comunitária, familiar, na qual todos serão beneficiados; ampliar o entendimento do lugar-escola, possibilitando que outros equipamentos públicos, os ambientes e lugares livres se
tornem espaços educativos é um caminho a
ser percorrido.

Compreensão de conceitos, de ações
de causas e efeitos, podem ser incluídos nas
rotinas escolares transformando a escola num
lugar de encontro prático com a natureza, que
valoriza a manutenção dos recursos naturais
e da vida em constante equilíbrio com o meio
ambiente.
O material veiculado pelo Instituto Alana, no Guia de Aprendizagem ao Ar Livre,
2020 p.7 nos instrui que,
A ligação intrínseca entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida torna o direito a um meio ambiente saudável um direito
fundamental, que tem como característica ser
irrenunciável, ou seja, não se pode abrir mão
dele. Além de irrenunciáveis também são inalienáveis e invioláveis. Isto é, não podem ser
vendidos, trocados, disponibilizados ou violados, sob o risco de punição do Estado. Além
disso, são imprescritíveis, ou seja, podem
ser exigidos a qualquer tempo. Do mesmo
modo, são universais, uma vez que aplicados
indistintamente a todos os indivíduos. Por fim,
cabe destacar que são indivisíveis: um conjunto de direitos em que, se um é violado,
gera impacto na fruição das demais garantias.
Assim, por exemplo, uma violação ao direito
ao meio ambiente sadio tem impactos negativos em uma infinidade de outros. No Brasil,
este direito é reconhecido pela Constituição
Federal de 1988, que confere ao direito ao
meio ambiente o status de direito fundamental, prevendo, em seu artigo 225, que “todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.”1 O direito fundamental de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado reconhece a íntima
relação entre a preservação ambiental e a
garantia da sobrevivência e da qualidade de
vida de crianças e adolescentes (INSTITUTO
ALANA, GUIA DE APRENDIZAGEM AO AR
LIVRE, 2020, p.7).
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A PRÁTICA ESCOLAR COMO
OPORTUNIDADE DE VIVÊNCIAS
Sabendo-se que as crianças são seres
que, através das interações, é que constroem
e desenvolvem seus aspectos físicos, emocionais e sociais e que essas interações são
prejudicadas muitas vezes pela falta de tempo
das famílias e pelo cenário atual que vivemos
de enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Onde o isolamento e distanciamento
social prejudicou mais ainda essa interação,
e muitas escolas atualmente atendem suas
demandas em tempos reduzidos, cabe aos
profissionais da área educacional repensar
atividades e práticas que possam ofertar e
sistematizar as oportunidades de vivências
articuladas com o saber pedagógico.
Adequado à realidade, à faixa etária e a
extensão e qualidade de tempo que as crianças permanecem ao ar livre, o desemparedamento do ambiente de aprendizagem (sala
de aula) pode e deve ser iniciado a qualquer
tempo, pois durante os estudos, percebeu-se
a responsabilidade da escola para a melhora
da qualidade de vida do educando.

da equipe gestora, comunidade escolar, parcerias com empresas e famílias participando
ativamente dos mesmos,
Algumas literaturas recentes mostram
que as arquiteturas e pátios das escolas brasileiras refletem a concepção educativa de
acordo os seus aspectos exteriores e interiores e que os espaços escolares são, muitas
vezes, a única oportunidade que as crianças
dos centros urbanos têm para vivenciar questões que despertem a curiosidade e a imaginação, principalmente em relação à natureza.
Com o passar dos anos, frequentar os espaços públicos, como praças, ruas e parques
públicos, passaram a ser vistos como perigosos
para as crianças e que antigamente era mais fácil
“soltar” as crianças para seu brincar livre. Esse
limite de brincar apenas dentro de casa, com eletrônicos de maneira geral torna o espaço aberto
um grande desafio para profissionais e pais.
Por isso, nota-se a essencialidade do ressignificar o uso de novos espaços na escola e
seu entorno, ambientes tão fundamentais para o
desenvolvimento das crianças de todas as idades.

No entanto, para se promover a reconexão com a natureza precisamos refletir sobre
teoria e prática: os professores, gestores e a
família terão o papel imprescindível de mediadores e à criança caberá o “papel ativo que
é inerente a sua condição existencial, sendo
que a pesquisa, preparação e planejamento
são fundamentais para uma maior efetividade da intencionalidade pedagógica” (SILVA;
MOURA, 2020, p.17).

Nesse contexto dinâmico, o papel do
educador será direcionar as novas demandas
de brincadeiras, de forma ativa e presente,
pois ele também faz parte no brincar livre sem
se tornar controlador de atividades, realizando
as observações e intervenções pertinentes.
Será o perpetuador de escolhas (adaptações,
avaliações, novas propostas) para melhorar a
vida de suas crianças mediante a atual amplitude dos problemas ambientais e da falta de
conscientização individual e coletiva.

As unidades escolares, as instituições
que atendem crianças e adolescentes podem
iniciar constando em seus projetos político-pedagógicos a prática de saídas do espaço
físico da sala de aula com seus educandos,
procurando meios de driblar os principais motivos que dificultam essa prática, como a falta
de verbas, a dificuldade de logística e o receio
em se responsabilizar pelos alunos, através
de um bom planejamento, com envolvimento

Se formos considerar que a escola é
um espaço de convivência entre adultos e
crianças, crianças entre crianças, teremos a
percepção e o entendimento de que é um
local de reunião, de encontro de saberes, de
identificação com o outro e de aceitação de
diferenças. Nela aprendemos regras, a sermos disciplinados, a dividir responsabilidades
e a tornar-se um ser social, exercitando a convivência saudável na presença de outros.
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Nesse cenário, o papel estratégico dos
educadores, comunidade e família é desenvolver propostas integradoras também no território natural, tendo em vista a temática já
exposta acima sobre a necessidade de propostas de reconexão com a natureza.
Um exemplo de prática escolar como
oportunidade de vivências foi relatado por
Barros, 2018, onde a autora relata que foi
na Europa que se iniciou a abordagem pedagógica denominada Escolas da Floresta e a
partir dos resultados positivos alcançados, se
expandiu para outros países.
Nesta abordagem, as crianças passam
a maior parte do tempo em áreas abertas,
na maioria das vezes em parques públicos
acompanhadas dos educadores e a escola é
somente uma base para guarda de materiais,
equipamentos e primeiros socorros. Prioriza-se o brincar livre e autônomo, uso de materiais naturais e educadores capacitados para
observar, intervir e dar os suportes necessários às iniciativas das crianças, auxiliando-as
na aprendizagem colaborativa e segura.

OS BENEFÍCIOS DA REQUALIFICAÇÃO
DOS TERRITÓRIOS EDUCATIVOS
Todos os sujeitos devem ter a oportunidade de exploração e requalificação dos
territórios educativos de forma permanente.
Todos eles (profissionais, comunidade, família, empresas e entidades do entorno do espaço escolar) tomam consciência do seu meio
ambiente, do seu espaço natural e adquirem
novos conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e passam a se tornarem aptos
a darem sentido e participarem neste processo de requalificação dos territórios escolares.
Barros, 2018 descreve em seu artigo
que foi realizado um estudo sobre a relação
entre a criança e a natureza no Brasil urbano,
e o resultado foi que a escola, em especial a
pública, foi apontada como lugar fundamental
para estimular o contato das crianças com a
natureza, o que aumentou a expectativa de
proporcionar vivência de aspectos fundamen-

tais da infância, já pouco possível em outros
espaços.
De acordo com o artigo veiculado pelo
Instituto Alana, Programa Criança e Natureza,
obesidade, sedentarismo, baixa motricidade
- falta de equilíbrio, agilidade e habilidade física - e até miopia são alguns dos efeitos
relacionados à restrição de circulação e movimentação em áreas ao ar livre na infância e
adolescência.
Dessa forma, já encontramos uma ampla revisão bibliográfica sobre os benefícios
do contato com a natureza na infância, os
quais trazem reflexos significativos em seu
desenvolvimento integral e saudável. Citaremos alguns exemplos já comprovados pelos
estudos anteriores:
O convívio com a natureza na infância
e na adolescência previne doenças crônicas
como diabetes, asma, obesidade, entre outras. Favorece, ainda, o desenvolvimento neuropsicomotor, além de proporcionar bem-estar mental, equilibrar os níveis de vitamina D
e diminuir o número de consultas médicas.
O contato com a natureza ajuda também a
fomentar a criatividade, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de tomar
decisões e resolver problemas, o que por sua
vez contribui para a melhora da coordenação psicomotora e do desenvolvimento de
múltiplas linguagens. Sem falar nos benefícios associados ao desenvolvimento socioemocional, como a empatia, a aprendizagem
de cuidados consigo, com o outro e com o
ambiente, senso de pertencimento e de interdependência (INSTITUTO ALANA, 2020, p.2).
Além da citação acima, a literatura atual
nos traz conceitos de transtornos que podem
ser acometidas as crianças que não experienciam esse contato, essa conexão com a
natureza, sendo denominado de “Transtorno
do Déficit de Natureza (TDN), o qual revela o
quanto o contato com a natureza é necessário
para que ocorra um desenvolvimento saudável – físico e mental - do indivíduo”, segundo
OLIVEIRA E VELASQUES, 2020, p.1.
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No estudo de Oliveira e Velasques,
2020 temos as colocações de que:
Nas últimas décadas, os estudos sobre
a primeira infância registraram um aumento
significativo de problemas que podem interferir no aprendizado: transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade, obesidade, diabetes, aumento da taxa de miopia, deficiência
de vitamina D – capazes de causar síndromes
metabólicas, distúrbios emocionais, como
depressão, ansiedade, estresse, dentre outros. Correlacionaram esses resultados não
somente à falta de contato com a natureza,
que causa tais impactos negativos ou pode
ser agravado por essa desconexão – falta de
vivências ao ar livre - mas também ao quanto
a (re) conexão com a natureza é restauradora
e um poderoso antídoto para combater o TDN
(OLIVEIRA; VELASQUES, 2020, p. 1).
E ainda, Oliveira e Velasques, 2020, relatam que durante as vivências da criança nos
ambientes naturais, ocorre o desenvolvimento
motor (o tônus e a força muscular), estimulando o equilíbrio, a coordenação motora, beneficiando o sistema muscular e ósseo.
As experiências da funcionalidade de
seu corpo como a coordenação motora, a
força, a avaliação do risco, a coragem, a cooperação e a escolha, de forma lúdica e imaginativa, ao brincar de pular corda, subir e
escalar árvores, brincar na terra, andar em
cima de pedras e paus, trazem todas as condições necessárias para que não ocorra nestas crianças as consequências do Transtorno
do Déficit de Natureza.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração do presente artigo,
realizou-se uma pesquisa teórica, de base
bibliográfica, utilizando a abordagem exploratória (envolvendo o levantamento e estudo
de autores que tratavam do tema abordado).
Como aporte teórico metodológico do
trabalho, tomou-se como referências principais: Barros (2018); Silva (2021), Instituto
Alana (2020) e Oliveira e Velasques (2020).
Os principais procedimentos de análise e resultados, após a elaboração do presente trabalho em formato de artigo, foram: a análise
bibliográfica de alguns materiais de apoio,
tais como outros artigos publicados em sites, livros, revistas, bem como legislações na
área educacional, pesquisas e outros trabalhos científicos que discorrem e apresentam
reflexões e sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
apresentada sobre o desemparedamento das
salas de aula.
Os resultados apresentados com os estudos mostraram os benefícios advindos desta prática que adota a natureza como meio
eixo norteador do processo de ensino aprendizagem. Também se encontrou várias publicações sobre as experiências que já estão
realizadas em diversas escolas, em todas as
etapas de ensino e que estão trazendo a diversidade natural para enriquecer e aprimorar
a qualidade de vida das crianças, bem como
publicações que relatam sobre o Transtorno
do Déficit de Natureza.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo bibliográfico e reflexivo acerca do tema abordado, mostrou-se muito pertinente
e possível quanto à prática de desemparedar as crianças dos ambientes escolares construídos
através de narrativas experimentadas por algumas escolas brasileiras (sugestão de leitura dos
artigos citados nas referências), levando-se principalmente em conta o fato dos benefícios
advindos com essa prática que se mostra tão precária nos dias atuais.
A reflexão e a apropriação sobre a importância do lugar pedagógico poder ocorrer fora
das salas de aula desde a primeira infância, mostraram-se fundamentais para se desenvolver
nas crianças a afetividade em relação ao meio ambiente e tudo o que nos cerca; e mesmo
que a criança não perceba a natureza em sua totalidade, os estímulos que somos capazes
de realizar, enquanto escola, família e comunidade enraízam-se muitas vezes por toda a vida,
potencializando ganhos por meio da consciência ambiental e gerando condições de equilíbrio
entre o homem e a Terra. Para tanto não podemos desconsiderar a necessidade da formação
dos profissionais na implementação de programas pedagógicos de emparedados, para que
o objetivo seja comum a todos os envolvidos.
Se levarmos em conta que, afastando-se da natureza, o indivíduo está se afastando de
si próprio, temos mais uma motivação para desconstruir conceitos e crenças de que a escola
é apenas uma necessidade da família que trabalha, uma necessidade básica cultural, social e
acadêmica, ou mesmo um direito adquirido legalmente, onde as crianças aprendem (fechadas
em sala) a ler e a escrever em suas mesas e carteiras delimitadas por um pequeno espaço e
onde somente o pátio do recreio é o momento livre para ela ser criança. Assim, consideramos
a importância do espaço externo das instituições em educação, instigando o tema como um
elemento de estudo de pesquisadores e educadores na oferta de uma educação de qualidade.
Desse modo, a proposta dos novos olhares na educação mostra a importância de se
estimular os vínculos criados da criança com e na natureza, como o fato de se encantarem
tanto ao brincar na terra, na água, na lama, nas árvores, perceber e dar sentido ao vento soprando em seus cabelos, observar e admirar os passarinhos cantando, outros trabalhando na
construção de seus ninhos, entre tantas outras possibilidades, mostrando, por fim, a relevância
do espaço escolar e as potencialidades das áreas externas (pátios, praças, áreas verdes) nas
práticas cotidianas da educação.
Ampliar a imaginação, a sensibilidade e sua ação no mundo a partir de tempos e espaços livres, contribuindo para o desenvolvimento de sua corporeidade, de seu intelecto, de
sua empatia e de sua afetividade, aspectos tão essenciais para o desenvolvimento físico e
emocional dos alunos, esse será nosso maior legado.
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEEE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

RESUMO: O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a importância da Educação Especial:
Deficiência Intelectual, e vem mostrar-nos como as crianças com deficiência intelectual aprendem de
uma forma eficaz, frequentando escolas regulares e tendo como instrumento principal a qualidade
do processo de ensino aprendizagem. O serviço aos intelectuais é uma política nacional que
implementa e organiza o campo do serviço no âmbito da educação especial, tem características
neste sentido e define os serviços e as disciplinas de educação especial que participam neste
campo. As políticas de Educação desenvolvidas pelos Governos buscam constantemente a
redução dessas desigualdades através da conscientização da população quanto aos seus direitos
e deveres.

Palavras-chave: Educação Especial; Deficiência Intelectual; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

este Trabalho de Conclusão de Curso, propõe-se abordar o tema relacionado a
importância da Educação Especial com ênfase na Deficiência Intelectual, mostrando como as crianças com deficiência intelectual desenvolvem a aprendizagem
de forma eficaz.
Propõe uma reflexão sobre a importância da Educação Especial/ Deficiência Intelectual, e vem mostrar-nos como as crianças com deficiência intelectual aprendem de uma forma
eficaz, frequentando escolas regulares e tendo como instrumento principal a qualidade do
processo de ensino aprendizagem.
A reflexão é no sentido de pensar nas mudanças necessárias desde cedo, na educação
básica, que é o período crítico no processo de desenvolvimento e aprendizagem de crianças
com deficiência. O atendimento aos intelectuais se apresenta como uma política pública na
implementação e organização dos serviços em educação especial.
O presente trabalho tem como objetivo geral: Refletir sobre as dificuldades que alunos
portadores de necessidades especiais podem ter em seu desenvolvimento escolar. Como
objetivos secundários: Contextualizar historicamente e legalmente sobre o AEE- Atendimento
Educacional Especializado no âmbito escolar. Contextualizar a Deficiência Intelectual no âmbito
pedagógico. Apresentar a importância do AEE- Atendimento Educacional Especializado no âmbito escolar e sua contribuição para o desenvolvimento de alunos com deficiência Intelectual.
Este trabalho é justificado pela importância da conscientização e formação dos leitores,
pesquisadores pela importância do tema abordado e pouco discutido pela sociedade; como
alerta a um problema que vivenciamos constantemente nas escolas. O trabalho é uma simples contribuição para o tão vasto território que ainda pode e deve ser explorado: Educação
Especial com ênfase na Deficiência Intelectual.
Nesse sentido, descreveu e delineou os serviços e disciplinas de educação especial de
que participou nesta sala; considerando que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oportunizar ao pesquisador uma visão mais ampla
no cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da
realidade estudada.
A presente pesquisa foi desenvolvida em uma única etapa e a metodologia utilizada foi
bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim de torná-lo
mais compreensível.
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O AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO.
De acordo com a Secretaria de Educação Especial (SEESP), a ação pedagógica
deve ser norteada por princípios específicos:
normalização, integração e individualização.
Teoricamente, esses princípios, dentre outros,
devem estar interligados durante o processo
de inclusão. A ideia de normalização é vista
como base filosófico-ideológica da integração
e consiste em:
[...] oferecer aos portadores de necessidades especiais as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e profissionais
a que outras têm acesso [...] respeitando-se as
características pessoais, normalização significa
aceitar a maneira desses indivíduos viverem,
com direitos e deveres (MEC/SEESP,1994,
p.16).
Campos (2008), diz que: “a educação
com qualidade, para os movimentos sociais
reivindicavam a qualidade da educação entre o decorrer dos anos, pois os participantes
tinham dificuldades de perceber as nuances
dos projetos educativos que as instituições de
ensino desenvolviam”.
Uma das inovações introduzidas pela
Política Nacional de Escolas Especiais (2008)
em relação à educação inclusiva é o serviço
escolar especial - AEE, que é um serviço escolar especial que: “[...] identifica, prepara e
organiza a educação e Acesso a recursos,
atendendo às necessidades específicas dos
alunos, dificultando a sua plena participação"
(SEESP/MEC, 2008, p.18).
Entretanto, o Atendimento Educacional
Especializado que por muito tempo restringiu-se a um ensino paralelo, aos poucos vem
redimensionando seu papel, atuando no atendimento direto desse aluno na rede escolar
regular dentro do processo de ensino aprendizagem.
De acordo com Mittler, este conceito de
inclusão envolve um jeito de pensar fundamen-

tal diferente sobre as origens da aprendizagem
e as dificuldades de comportamento. Em termos formais estamos falando sobre uma mudança de ideia de defeito para um "modelo
social" (MITTLER, 2003).
O processo de aprendizagem e ensino
de crianças pré-escolares com ou sem deficiência é realizado no processo de respeito, diálogo e troca de experiências, pois se os educadores poderem proporcionar aos seus alunos
um ambiente de aprendizagem saudável, estimulante e de apoio, eles não o farão. Deficiências ou diferenças no ambiente escolar, mas
haverá práticas pedagógicas diferenciadas. “A
socialização das crianças não apenas ativa e
realiza suas funções psicológicas, mas também é a fonte do comportamento condicional
histórico [...]” (VYGOTSKY, 1989, p.109).
Por isso, é muito importante formar os
professores para a aprendizagem ao longo da
vida, para que tenham o apoio necessário para
mudar as práticas retrógradas e retomar o processo de ensino e aprendizagem.
Considerando a proposta de educação
inclusiva opção brasileira referendada em suas
políticas educacionais, entendemos que o movimento de reorganização da escola tem que
começar na educação infantil por ser esta,
conforme prescrito na lei, a primeira etapa da
educação.
O principal motivo para a realização do
AEE na própria escola é a possibilidade de que
suas necessidades educacionais específicas
possam ser solucionadas, discutidas e articuladas no cotidiano escolar e com todos que
atuam na rede escolar geral e / ou especial.
Alunos com formação comum: Se o PREPA for
realizado nesta situação, os pais podem vivenciar um desenvolvimento inclusivo e uma experiência de aprendizagem para seus filhos, sem
a necessidade de atividades extracurriculares.
A Educação Especial ocupa-se do atendimento e da educação de pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento em instituições especializadas.
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO
Segundo o dicionário Aurélio “desafios
em termos gerais são as dificuldades, impedimentos e barreiras”. Os desafios estão presentes constantemente na vida do cidadão,
que tem que lutar cada dia mais para obter
seu espaço no mercado de trabalho, e na
sociedade como um todo.
A criança portadora de necessidade
especial, também enfrenta desafios que as
colocam muitas vezes às margens da sociedade. Pois ao longo da história, elas foram
discriminadas, segregadas e afastadas da
convivência com outras pessoas consideradas “normais”, nas suas casas, nos asilos,
nas clínicas e abrigos. Portanto, o grande desafio para construirmos uma Educação realmente Inclusiva é o fato de vivermos em uma
sociedade excludente.
Conforme David Rodrigues “Organismos internacionais, nomeadamente as Nações Unidas e a UNESCO, têm produzido
declarações que indicam que a Educação Inclusiva (EI) é não só uma possibilidade, mas
um direito dos alunos”.
A Educação Inclusiva é uma longa e árdua caminhada, mas para que ela se concretize cabe a nós educadores darmos o primeiro
passo, com práticas pedagógicas diferenciadas, oferecendo condições que favoreçam o
desenvolvimento moral e social destes alunos.

São muitas as dificuldades, por isso devemos lutar para garantirmos a todos as mesmas oportunidades, não só no ensino, mas
também no trabalho, esporte e lazer, enfim
devemos buscar a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, respeitando
o direito constitucional que fora garantido a
todos.

A ACEITAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO
TOTALMENTE INCLUSIVA E SEM
SEGREGAÇÃO POR PARTE DE TODA A
ESCOLA
Segundo Maria Amélia, professora da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), doutora em Educação Especial pelo
Programa de PhD da Vanderbilt University
(1987), EUA, “[...] Termos como: no que for
possível, preferencialmente. Impediram que o
processo inclusivo no Brasil se iniciasse há
mais de 40 anos atrás” (Revista da Educação
Especial).
O direito à matrícula de pessoas com
necessidades educacionais especiais, não
tem garantido o direito à educação, muitos
profissionais se consideram despreparados
para trabalhar com a Inclusão e apesar da
barreira Legal ter sido rompida e existir alunos
inseridos na escola regular, muitos continuam
segregados dentro da própria escola.

O termo “especial” ainda está focado
no alunado com necessidades especiais,
quando na verdade “especial” deve ser a
Educação oferecida a todos que tenham necessidades educacionais especiais. Isso deve
garantir um serviço especializado que possibilite a aprendizagem desses alunos dentro
de suas limitações.
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O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E O
RESPEITO À DIVERSIDADE ENTRE OS
ALUNOS
O convívio com as pessoas com deficiências nas escolas e fora delas é recente
e gera ainda certos receios. O preconceito
justifica as práticas de distanciamento dessas pessoas, devido às suas características
pessoais (como também ocorre com outras
minorias), que passam a ser alvo de nosso
descrédito, essas pessoas têm reduzidas as
oportunidades de se fazerem conhecer e as
possibilidades de conviverem com seus colegas de turma, sem deficiência.
A convivência com o diferente nos faz
crescer e aprender que para construir uma
nação é preciso aceitar a pluralidade de pessoas que existem ao nosso redor. E o nosso
papel como educador é de fazer com que os
alunos passem a conviver com a diversidade
de forma natural.

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO
ÂMBITO PEDAGÓGICO
A prática pedagógica tem sido analisada ultimamente no sentido de superar ações
que eram baseadas no cuidar, promovendo
reflexões sobre seu papel de educar. No entanto, práticas pedagógicas arraigadas em
um modelo educacional assistencialista e excludente não se modificam por decreto.
Concepções precisam ser modificadas
na busca desse ideal. Além da mudança conceitual sobre o papel da educação infantil no
desenvolvimento global e integral da criança,
quando falamos de construção de escola inclusiva temos que pensar também em uma
mudança conceitual sobre a quem a escola se destina. Há que se permitir que a convivência estabeleça relações de percepção
capazes de levar às mudanças conceituais
necessárias.

Avaliar é sempre um processo complexo, pois envolve o julgamento de alguém
sobre algo, no caso, o julgamento do professor sobre as condições de aprendizagem do
aluno com deficiência intelectual; por conseguinte, por mais que queiramos ser objetivos,
é um processo permeado pela subjetividade
daquele que observa e avalia.
Isso quase nos obriga a buscar parâmetros ou indicadores que possam centrar a
atenção do avaliador em alguns pontos específicos e, na escola, a avaliação pedagógica
deve ter como referência a aprendizagem, a
qual se sustenta na proposta curricular delineada no Projeto Político-Pedagógico de cada
escola.
“Os educadores deveriam restaurar a
pedagogia como o eixo nuclear quando se
trata de responder às necessidades dos alunos” (GONZÁLEZ, 2002, p.111), pelo fato de,
na atualidade, busca-se compreender o processo de aprendizagem do aluno e levantar
suas necessidades educacionais especiais,
as quais precisam de respostas educativas
adequadas, a serem construídas pela escola.
Aqui se observa, desse modo, uma importante mudança de foco de análise: da deficiência para as necessidades educacionais
provenientes dela.
No entanto, temos que cuidar para não
restringir ou limitar a ideia de pedagogia e
mais especificamente de currículo, como se
fosse apenas o somatório ou o conjunto de
conteúdos disciplinares a serem aprendidos
pelos alunos.
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Não! É preciso apreender o sentido do
currículo, alargando nosso entendimento sobre ele, principalmente na perspectiva de uma
escola inclusiva, visto que será o currículo
que nos dará sustentação para que não percamos o foco do trabalho na escola e sua
função específica, de possibilitar às gerações
mais novas a apropriação do conhecimento
acumulado pela história e pela cultura dos homens, que estão sintetizados nos conteúdos
curriculares.
Contudo, esse é o foco da classe comum. É o professor da classe comum que
deve ser capaz de avaliar as competências do
aluno com deficiência intelectual quanto aos
conteúdos escolares. E o professor do AEE,
o que avalia? Qual seu foco? Como buscar
parâmetros para não se correr o risco de centrar-se na deficiência, em vez de se centrar se
no processo pedagógico?
Antes mesmo de nos debruçarmos nessa questão, é indispensável mencionar que a
avaliação deve se caracterizar como um processo compartilhado, de múltiplas dimensões
e no qual todos da escola devem se envolver.
Não se trata de isolar a avaliação nesse ou
naquele contexto, mas de olhar para o aluno
de forma integral, considerando-se todos os
espaços educacionais compartilhados.
Portanto, como já anunciado pelo próprio Ministério da Educação de nosso país
(BRASIL, 2003), devem ser avaliados, ao
menos, três âmbitos: o educacional (escola
e ação pedagógica), o aluno (nível de desenvolvimento e condições pessoais) e a família
(ambiente e convívio familiar).
E também insiste na premente necessidade de uma avaliação abrangente, que
considere a instituição escolar (conhecimentos prévios sobre o aluno, recursos e materiais específicos, definição de cronograma de
ações), a ação pedagógica (a sala de aula,
os recursos e materiais de aprendizagem, as
estratégias metodológicas) e o aluno (suas

características funcionais e suas competências curriculares).
Entender a deficiência intelectual e
como ela acontece é essencial para poder
desenvolver um trabalho competente, criando
novas metodologias e estratégias de ensino
voltadas a esse público que está cada vez
mais inserido no sistema regular de ensino.
A educação não pode continuar ignorando o que acontece à sua volta, aniquilando
e marginalizando as diferenças nos processos
através dos quais, forma e instrui os alunos.
E muito menos desconhecer que aprender
implica em saber expressar, dos mais variados modos, o que sabemos representar o
mundo, a partir de nossas origens, valores,
sentimentos.
A inclusão ainda enfrenta muitas barreiras e tem caminhos para percorrer, o importante é que isto já se iniciou e, no futuro,
esperasse que a escola seja um lugar onde
não haja discriminação e preconceito, que
seja um lugar onde as diferenças e o tempo
de aprendizagem de cada um seja valorizado.

A IMPORTÂNCIA DO AEEATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO E SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO
DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
O AEE complementa ou suplementa a
formação do aluno, visando a sua autonomia
na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. É realizado,
de preferência, nas escolas comuns, em um
espaço físico denominado Sala de Recursos
Multifuncional. Portanto, é parte integrante do
projeto político pedagógico da escola.
Na sala de recursos multifuncionais, os
alunos são atendidos pelo público-alvo da
educação especial, o que está definido na
Política Nacional de Educação Integral Escolar Especial e no Decreto nº 6.571 / 2008.
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O principal motivo para a realização do
AEE na própria escola é que suas necessidades educacionais específicas podem ser
resolvidas e discutidas no cotidiano escolar e
estão mais intimamente ligadas a todos que
atuam na rede geral e / ou especial. Alunos
de um ambiente de aprendizagem compartilhado Após a implementação do PREPA nessa situação, os pais podem proporcionar às
crianças um desenvolvimento inclusivo e uma
experiência de aprendizagem sem a necessidade de serviços extracurriculares.
O processo de ensino e aprendizagem
de crianças pré-escolares com ou sem deficiência se dá no processo de respeito, diálogo
e troca de experiências, pois se os educadores poderem proporcionar aos seus alunos
um ambiente de aprendizagem saudável,
estimulante e solidário, não haverá ambiente
escolar; desvantagens ou diferenças, mas haverá práticas de ensino diferenciadas.
Portanto, é muito importante treinar o
professor para a aprendizagem ao longo da
vida, para que ele tenha o suporte necessário
para mudar práticas retrógradas e reconstruir
o processo de aprendizagem. E aprender. “A
socialização infantil não só ativa e realiza suas
funções psicológicas, mas também é fonte
de determinação histórica do desenvolvimento comportamental [...]” (VYGOTSKY, 1989,
p.109).
Conforme Arroyo (1998),
Nada justifica, nos processos educativos, reter, separar crianças, adolescentes ou
jovens de seus pares de ciclo de formação,
entre outras razões, porque eles aprendem
não apenas na interação com os professores-adultos, mas nas interações entre si. Os
aprendizes se ajudam uns aos outros a aprender, trocando saberes, vivências, significados
culturais (ARROYO, 1998, p. 41).

Nos dizeres de Sacristán (1995, p.76):
A mudança na educação não depende
diretamente do conhecimento, porque a prática
educativa é uma prática histórica e social que
não se constrói a partir de um conhecimento
científico, como se se tratasse de uma aplicação tecnológica. A dialética entre conhecimento
e ação tem lugar em todos os contextos onde
a prática acontece (SACRISTÁN, 1995, p.76).
Pensando na educação inclusiva e no
envolvimento que o professor tem que ter
para que haja a efetivação da inclusão, hoje
se exige um novo perfil de professor para a
educação, que seja capaz de compreender e
praticar o acolhimento à diversidade e esteja
aberto a práticas inovadoras na sala de aula.
Onde inclui adquirir conhecimento sobre como conhecer as características individuais (habilidades, necessidades, interesses,
experiências etc.) de cada um dos estudantes,
a fim de poder planejar aulas que levem em
conta tais informações (FERREIRA, 2006).
Segundo Santos(2000);
Para que ocorra a formação docente na
perspectiva da inclusão com competência, é
preciso rever o curso de formação para professores, pois “Pedagogia é o único curso de
nível superior que possui instrumentos teóricos e experiência na formação de docentes
do ensino especial e do ensino regular, capaz
de ‘consagrar’ uma formação coerente com
os pressupostos da proposta da Educação
Inclusiva (SANTOS, 2002, p.37).
Neste processo de ensino/aprendizagem, cabe ao professor promover a interação
social, sendo este um instrumento importante
para o crescimento do aluno, sendo um facilitador irá dar condições por meio de brincadeiras em grupo, rodas de conversa, jogos
de cooperação, jogos de competição entre
diversas outras atividades que irão fortalecer
o relacionamento e o convívio do grupo (SANTOS, 2000).
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Na interação e socialização surge a
percepção da individualidade. Onde o professor irá criar situações de aprendizagem
adequadas às necessidades de cada criança.
O professor deve considerar as habilidades,
preferências, perfil emocional e cognitivo, necessidades de apoios nas diversas áreas do
desenvolvimento.
É necessário perceber e preparar instrumentos para lidar com a diversidade e
promover o nível máximo de autonomia e
independência de cada criança. Assim, vemos o quanto é importante que se estabeleça vínculos adequados desde os primeiros
contatos com o aluno deficiente, o trabalho
do professor irá favorecer os caminhos para
a autonomia e independência do aluno, olhar
o aluno além de suas limitações, favorecer
um ambiente inclusivo, dando condições que
sejam estabelecidas trocas entre todos, pois
todos estarão envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, por meio dos contatos,
da comunicação, do afeto, da experimentação
e de instrumentos pedagógicos adequados a
cada aluno (SANTOS, 2000).
Fazendo o ambiente ser um local de
construção do conhecimento para todos, conforme estabelecem as leis. Está previsto na
Constituição de 1988 o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, para o que antes era definido como
Educação Especial e todas as suas formas
de intervenção.

O “preferencialmente” na rede regular
de ensino significa que esse atendimento
deve acontecer prioritariamente nas unidades escolares, sejam elas comuns ou especiais devidamente autorizadas e regidas pela
nossa lei educacional. A Constituição admite
ainda que o atendimento educacional especializado pode ser oferecido fora da rede regular de ensino, já que é um complemento e
não um substitutivo do ensino ministrado na
escola comum para todos os alunos.
Os professores que atuam no atendimento educacional especializado, além da
formação básica em Pedagogia, devem ter
uma formação específica para atuar com a
deficiência a que se propõe a atender. Assim
como o atendimento educacional especializado, os professores não substituem as funções
do professor responsável pela sala de aula
das escolas comuns que têm alunos com deficiência incluídos (BATISTA, 2006).
Assim, compreendemos que se o ambiente oferece à criança condições de desafiar seus próprios limites, e de avançar em seu
potencial de desenvolvimento com estímulos
e instrumentos, ela pode conseguir superar
os desafios impostos pela sociedade.

Em seu Artigo 208, a Constituição determina que esse atendimento ocorra, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Segundo Batista, (2006): É importante esclarecer que esse atendimento refere-se ao que
é necessariamente diferente da educação em
escolas comuns e que é necessário para melhor atender às especificidades dos alunos
com deficiência, complementando a educação escolar e devendo estar disponível em
todos os níveis de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Especial ocupa-se do atendimento e da educação de pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento em instituições especializadas.
É organizada para atender específica e exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais. Onde profissionais especializados como educador físico, professor,
psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional trabalham e atuam para
garantir tal atendimento.
A escola das diferenças aproxima a escola comum da Educação Especial, porque, na
concepção inclusiva, os alunos estão juntos, em uma mesma sala de aula. A articulação entre
Educação Especial e escola comum, na perspectiva da inclusão, ocorre em todos os níveis
e etapas do ensino básico e superior.
Sem substituir nenhum desses níveis, a integração entre ambas não deverá descaracterizar o que é próprio de cada uma delas, estabelecendo um espaço de intersecção de
competências resguardado pelos limites de atuação que as especificam.
A educação inclusiva é um processo em pleno desenvolvimento, sujeito de reflexões
e especialmente ações concretas para alcançar práticas eficientes. Entretanto, é inegável o
avanço da educação inclusiva historicamente, conforme reparado pelo presente estudo, a
promoção do acesso educacional a todos os indivíduos, a Declaração de Salamanca e a
LDB que abriram portas para as pessoas com NEE em prol da inclusão de uma sociedade
mais justa. Contudo, é questionável o alcance de tais iniciativas e legislação vigente quando
se pretende analisar a qualidade da educação ofertada.
No desenvolvimento deste trabalho, buscou-se refletir sobre uma perspectiva histórico
cultural do desenvolvimento humano com base, notadamente, nos estudos defectológicos de
L.S. Vygotsky. Enfatizando o processo de inclusão de alunos com Deficiência Intelectual (DI),
no contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e da sala de aula regular, buscando compreender a necessidade de um possível diálogo entre as práticas desenvolvidas
pelos docentes que atuam nestes espaços.
Supomos que entender como o AEE se efetivar dentro da escola seria importante no
processo de entendimento de como políticas educacionais se materializaram no dia-a-dia de
uma escola regular da rede pública de ensino.
No que se refere à Escola Incluir ficaram evidentes os seguintes aspectos no tocante à
prática do AEE e da sala regular no processo de inclusão de alguns alunos com DI: O currículo ainda é pautado em um processo de ensino homogêneo, no qual as crianças devem se
aproximar ao máximo dos níveis de sucesso escolar.
A escassez de materiais pedagógicos dificulta e em alguns momentos inviabiliza práticas
diferenciadas, propostas pelos docentes. A estrutura física da escola interfere nas práticas
pedagógicas por não possibilitar uma arquitetura que estimule a autonomia do aluno.
A incipiente comunicação entre os docentes dificulta a troca de experiências, o que consideramos ser digno de destaque dentro em escolas inclusivas, por ser a partir do outro que
eu construo minha própria identidade, com seu auxílio e experiência. Isto cabe não apenas
ao desenvolvimento dos alunos, mas a um aperfeiçoamento das práticas docentes.
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Entretanto, percebe-se um esforço, por parte dos docentes tanto do AEE, como da sala
regular, de uma prática pedagógica inclusiva, embora, ainda, pareça um processo difícil de
concretização.
A perspectiva da política educacional é possibilitar às crianças com DI matriculadas no
ensino regular a possibilidade de frequentar o AEE, com objetivo de desenvolver o que não é
trabalhado na sala regular. Se a matrícula no ensino regular é critério para que o aluno possa ter sua matrícula no AEE, o contrário não acontece, sendo assim, este não é um serviço
obrigatório, mas uma opção da família.
Com isto afirma-se que alternativas como o AEE parecem inseridas em um conjunto de
medidas que a escola toma a partir das condições possíveis, nem sempre as mais adequadas.
A sala de AEE, embora auxilie o desenvolvimento das crianças com DI, colaboram para que
a escola afirme a necessidade de separação entre os normais e os diferentes. Em suma, os
objetivos aqui estipulados foram alcançados de forma satisfatória, colaborando para processo de inclusão e acompanhamento das salas de AEE no processo de ensino aprendizagem
escolar das crianças com deficiência.
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A AUTOESTIMA DO PROFESSOR NA BUSCA EM SER
FASCINANTE
RESUMO: Será que existe relação entre a autoestima do professor de educação infantil da rede
municipal de São Paulo e a sua busca em ser fascinante? Com esta indagação, o presente trabalho
visa analisar essa questão focando a autoestima do professor de educação infantil da rede
municipal de São Paulo e os obstáculos encontrados na sua busca em ser fascinante já que hoje
seu sentido está direcionado nas conotações de responsabilidade do indivíduo por si mesmo e
sua relação inter e intrapessoal. Assim, acredita-se ser possível contornar certas situações, através
da mudança de conscientização do nosso próprio valor e importância. Isso se dá por meio da
educação, seja ela familiar ou escolar. Ser professor, hoje demanda um nível de esforço e boa
vontade que, por vezes, supera a capacidade humana. É evidente a descrença e a desvalorização
atual que se tem socialmente instituída em relação à classe discente e isso vem acarretando
em grandes prejuízos tanto para a educação num todo, quanto para os professores em suas
particularidades, psicológicas, profissionais, afetivas, etc. Este estudo buscará estratégias para
que o professor retome seu valor e importância, conscientizando-se de que pode e deve contribuir
para uma educação de qualidade a partir de seu comprometimento e satisfação pessoal.

Palavras-chave: Autoestima; Educação; Professor.
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INTRODUÇÃO

S

erá que existe relação entre a autoestima do professor de educação infantil da rede
municipal de São Paulo e a sua busca em ser fascinante?

O presente trabalho visa analisar essa questão focando a autoestima do professor de educação infantil da rede municipal de São Paulo e os obstáculos encontrados na sua
busca em ser fascinante.
Hoje em dia, muitos professores têm se mostrado desanimados quanto a sua atuação. O
número de professores que estão abandonando a profissão vem crescendo e a procura vem diminuindo. É clara a desmotivação que muitos enfrentam diariamente.
As condições de trabalho afetam diretamente na atuação do professor e esse se vê impossibilitado, muitas vezes, de propiciar momentos de aprendizagem significativos, de qualidade para
seus alunos. Muitos professores da rede municipal de ensino de São Paulo sofrem de problemas
psicológicos como estresse, depressão, ansiedade e necessitam de acompanhamento profissional.
Vivo essa situação e acompanho casos de diversos professores à beira da desistência. Ainda
recém-chegada a essa realidade, acredito que estudando os porquês dessa situação, conseguirei
além de melhorar a minha atuação para que eu não chegue a este ponto, como também contribuirei de forma acadêmica para muitos profissionais que buscam ajuda e estratégias.
Assim, este estudo pretende analisar os fatores que afetam a autoestima do professor de
educação infantil da rede municipal de São Paulo, através da conceituação dos termos autoestima
e motivação; identificando os obstáculos e dificuldades encontrados pelos professores; trazendo
conceitos acerca do fazer fascinante e identificando estratégias para o cotidiano do professor.
Trata-se de um tema de extrema importância, porém ainda pouco estudado. A autoestima
do professor da rede municipal vem sendo abalada por diversas razões. MOREIRA, diz que as
condições de trabalho, distância, salas de aula lotadas, pais ausentes, salários, plano de carreira,
visão da comunidade sobre a escola pública, são alguns dos aspectos que desmotivam a ação
do professor.
Segundo Barreto (2002), a “autonomia e autoestima parecem identificar-se como atributos
do sujeito que acredita na própria vida, na capacidade de se conduzir, fazer opções e buscar a
realização dos seus desejos”.
O autor Augusto Cury, 2010 traz que os educadores já não influenciam mais seus alunos,
e que frequentemente precisam gritar para chamar a atenção. Também evidencia a chamada
síndrome do pensamento acelerado (SPA) que tanto alunos quanto professores vêm sofrendo.
Cerca de 92% dos professores estão com três ou mais sintomas de estresse e 41% com dez ou
mais é o que diz Cury.
Para tal, o trabalho contará com a metodologia de pesquisa qualitativa, através de estudos
bibliográficos sobre o tema com citações de autores e estudiosos da área, interação entre grupos
e descrições de fenômenos e comportamentos, através de revisão bibliográfica.
Visto esta situação, cabe um estudo acadêmico que elabore estratégias para os professores
desmotivados e aqueles que não querem desmotivar.
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A AUTOESTIMA
A autoestima, é um termo constantemente ouvido e discutido, principalmente na área
da educação. Os estudos voltados para a autoestima surgem com frequência quando se trata
do aluno. Neste caso, o foco da discussão que
envolverá a autoestima, estará no professor, no
público discente.
Para isso, é necessário, primeiramente,
conceituar tal termo. Segundo o Dicionário
Houaiss, autoestima significa “qualidade de
quem se valoriza, se contenta com seu modo
de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos” (BARRETO, 2002).
Se no passado, a autoestima era entendida como contrária a “virtude da modéstia”
já que trata-se de um conceito que não existe
em todos os idiomas e geralmente seu significado está voltado para algo relacionado ao
narcisismo, egocentrismo ou tudo voltado para
o individualismo, hoje seu sentido está direcionado nas conotações de responsabilidade do
indivíduo por si mesmo e sua relação inter e
intrapessoal.
Dessa perspectiva, já podemos incluir
a autoestima entre os elementos básicos do
crescimento pessoal, uma vez que elevar o
próprio sentido de responsabilidade corresponde a assumir o encargo por nossa vida,
e essa é uma das manifestações básicas do
crescimento como pessoas (VOLI, F. 2002, p.
50).
A autoestima está diretamente relacionada na imagem que o indivíduo tem sobre si
mesmo. Essa imagem se formará a partir de
vários aspectos, como a aceitação ou rejeição
do olhar e julgamento do outro.
A maneira como a autoimagem, ou seja,
a forma como o indivíduo se vê, se constrói,
influenciará a forma que a autoestima se determinará. Desta forma, uma autoestima positiva seria caracterizada por um sentimento de
segurança e de confiança do indivíduo em si

próprio, na busca de momentos de felicidade
e reconhecimento de suas potencialidades e
capacidades, possibilitando-se ser flexível e
compreensivo o que o auxiliará na luta com
seus fracassos, construindo assim relações
mais saudáveis. Assim, Barreto (2002), afirma
que a autoestima se identifica como atributos
do sujeito que acredita na própria vida, sentimento esse que se configura de “vivências de
acolhimento e/ou rejeição, ainda no período
gestacional, [...] que alicerçaram o desenvolvimento da autoestima e tornarão as pessoas
capazes de experienciar vinculação e prazer
nas relações que estabelecem”.
Existem, segundo Mruck (2002 apud
BARRETO), pelo menos quatro tipos de autoestima: a elevada, quando o indivíduo consegue ser crítico consigo mesmo, enfrentando os desafios da vida; a autoestima baixa,
onde o indivíduo já se apresenta predisposto
ao fracasso, aceitando sua incapacidade, conformando-se com sua situação e ficando suscetível à depressão e à ansiedade crônica; a
autoestima narcisista, na qual a pessoa se vê
como competente, mesmo que isso não seja
verdadeiro e por fim, o quarto tipo de autoestima, a pseudo autoestima, quando a pessoa é
incapaz de experimentar satisfação com seus
sucessos e luta constantemente por demonstrar sua valia.
Em 1984 no estado da Califórnia, nos
Estados Unidos, uma comissão de especialistas foi nomeada para estudar a autoestima e
segundo ela, a autoestima é a “apreciação do
próprio valor e importância, e compromisso do
indivíduo em assumir a responsabilidade por
si mesmo e por suas relações intra e interpessoais”.
É algo que pode ser aprendido, pois
depende da situação psíquica do indivíduo e
esta pode ser alterada de acordo com o que
ele sente que percebem, aceitam e querem as
pessoas que ele considera importante e fazem
parte de seu contexto de desenvolvimento.
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Apreciar o próprio valor e importância se
relaciona ao ser consciente da forma de agir e
dos potenciais e possibilidades. Isso permite
se usufruir da capacidade e possibilidade de
aprendizagem contínua.
Se o ser humano age de acordo com
seus condicionamentos educativos e ambientais, que interferem na formação de sua personalidade, Voli afirma que é possível aceitar
a transformação da sociedade na transmissão
das mensagens condicionantes enviadas às
pessoas desde a infância.
Voli (2002) afirma que quando aprende
a modificar de maneira positiva sua própria
atuação e sua forma de realizar-se, o indivíduo é capacitado a desenvolver mais ou menos satisfatoriamente sua própria autoestima.
Para o autor, o resultado básico e pressuposto
do trabalho pessoal para a autoestima é que
aprendamos a nos respeitar pelo que somos
e a respeitar igualmente os outros pelo que
são. Entendemos por respeito a consciência e
aceitação das diferenças pessoais, das ideias
e da forma de ser de cada um.
A maneira e a intensidade de como o
indivíduo se valoriza, ou seja, reconhece conscientemente o agir e o pertencer, internalizando-os de forma natural, como consequência
da aprendizagem contínua, se opõe à ideia de
egoísmo, anteriormente aceita, que se refere
aos limites que nós estabelecemos de acordo
com os condicionamentos educativos utilizados.
Comprovou-se que pessoas cuja autoestima não tenha sido valorizada desde a infância possuem tendências pronunciadas de repetir comportamentos infantis na idade adulta.
Aqueles que tiveram sua maturidade retardada
por necessidade de sobrevivência ou defesa
contra situações do ambiente, permanecem
agindo em vários contextos, da mesma maneira que aprenderam quando crianças (VOLI,
F. 2002, p. 52).
O ser responsável por si mesmo e pelas
relações com os outros, significa primeiramen-

te, ser responsável pelas próprias ações e por
suas consequências, confiando em: “nossa
própria capacidade de avaliar e até criar nossa
realidade. Assim, motivamo-nos a agir segundo nossa consciência, sem atribuir aos outros
ou às circunstâncias nossos possíveis erros ou
dificuldades” (VOLI, F. 2002, p. 59).
A responsabilidade pelas relações com
os outros, se baseia no reconhecimento, aceitação e apreciação do valor e importância tanto dos outros como dos nossos,
Sob essa perspectiva, podemos deixar
de querer controlar os outros para que respondam às nossas expectativas. [...] O respeito à
liberdade e à singularidade do outro nos permite escutar, compreender, respeitar, ajudar e
tratá-lo com a devida consideração. Aceitamos
que sejam, assim como nós, ainda que em diferente grau ou escala, pessoas em processo
de crescimento, aprendizagem e amadurecimento (VOLI, F. 2002, p. 61).
Por isso, acredita-se ser possível contornar essas situações, através da mudança de
conscientização do nosso próprio valor e importância. Isso se dá por meio da educação,
seja ela familiar ou escolar.

A AUTOESTIMA DO PROFESSOR
Ser professor, hoje demanda um nível
de esforço e boa vontade que, por vezes, supera a capacidade humana. São evidentes a
descrença e a desvalorização atual que se tem
socialmente instituída em relação à classe discente e isso vem acarretando grandes prejuízos tanto para a educação num todo, quanto
para os professores em suas particularidades,
psicológicas, profissionais, afetivas etc. (VOLI,
F. 2002).
Os professores estão cada vez mais desmotivados a entrar em uma sala de aula e o
número de licenças médicas ou até mesmo de
desistências da carreira vem aumentando paulatinamente. Fica evidente que grande parte
dos professores está com a autoestima baixa
e que diversos fatores estão influenciando para
que isso aconteça (VOLI, F. 2002).
30 - outubro/2021 - Educar FCE

212

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Quando o professor não se reconhece
como capaz, não é capaz de repensar e transformar seus sentimentos, acaba transpondo
para a sala de aula sua insatisfação e tristeza,
o que acaba por influir diretamente na qualidade
das aulas e aprendizagem dos alunos (VOLI, F.
2002).
Porém, é preciso uma nova conscientização, por todas as partes envolvidas na educação (professores, comunidade, alunos, governantes etc.), para que medidas sejam tomadas
frente a essa situação. O professor é o principal
elo de ligação entre a aprendizagem e o aluno,
portanto se faz essencial nessa relação e para
que ela ocorra da melhor maneira, contribuindo para o bom desempenho dos alunos: “Sua
influência não se limita à formação acadêmica,
pois intervém de forma direta e determinante
na formação do caráter e da personalidade da
criança e, consequentemente, do futuro adulto”
(VOLI, F. 2002, p 13).
É tarefa do professor ter a consciência de
seu papel transformador, com clareza de suas
possibilidades e potencialidades. Toda ação
possui uma motivação positiva. Os indivíduos
carregam comportamentos educativos e sociais
condicionados, que interferem na positividade
da ação motivada. Cabe à escola neutralizar
essas situações,
Por essa razão, em sua atividade educativa como facilitador da formação da personalidade de seus alunos, o professor acaba agindo,
queira ou não, como psicoterapeuta, ainda que,
efetivamente, não tenha aprendido como fazê-lo.
Tem de reconhecer, analisar e lidar tanto com
suas próprias situações pessoais como com a
de seus alunos” (VOLI, F. 2002 p.14).
O professor motivado, com sua autoestima elevada, projeta em seus alunos o ideal de
formação que colabora para um melhor desenvolvimento integral. A formação da personalidade adulta vai interferir diretamente na autoestima
do indivíduo. Ela se dá através da percepção e
recordação das relações familiares e sociais,
principalmente na escola. Os diferentes papéis
sociais desempenhados pelas pessoas variam

de acordo com o que se vivencia e se internaliza nas relações estabelecidas.
Também é sabido que as crianças crescem e se desenvolvem em ambientes distintos, por vezes autoritário e repressivo ou, por
outro lado, extremamente permissivos e nos
dois casos as consequências são carências de
segurança e de autoconceito, que, no aspecto
emocional podem ser traumáticas, limitando a
criatividade, a espontaneidade e de motivação
positiva do indivíduo.
Assim, grande parte das crianças que
chegam à escola, são provenientes desse tipo
de criação e apresentam baixa autoestima:
Na escola, por sua própria estrutura, e
não havendo uma ação pessoal dos professores para modificar a situação de condicionamento iniciada na família, as dificuldades psíquicas das crianças tenderão a reforçar-se ao invés
de se reduzir (VOLI, F. 2002, p.17).
Para “tratar” essa situação é preciso que
o professor supere seus atrasos de amadurecimento e seja capaz de refletir sobre sua prática e modificar o que de sua ação precisa de
transformação.
A grande queixa dos professores para explicar o declínio na motivação em atuar em sala
de aula, se encontra em fatores como: baixos
salários, falta de plano de carreira, perda de
confiança entre escola e comunidade e a falta
de autonomia do professor dentro da sala de
aula.
O papel do professor tem, por muitas vezes, se confundido com o papel da família, pois
esta, transfere suas obrigações para o ambiente
escolar, sob responsabilidade do professor.
Também, a falta de capacitação interfere diretamente na atuação do professor. Hoje,
a realidade da escola é muito distinta daquela
aprendida na faculdade. As questões a serem
dadas, as dificuldades a serem superadas, as
especificidades dos alunos estão aquém das
capacidades de um professor que não teve um
investimento em sua formação. Faltam muitas
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instruções, muitos cursos que qualifiquem o
professor a atuar frente os diferentes contextos.
Maximiano cita em seu estudo, uma pesquisa realizada por Tânia Zagury, onde professores de escolas públicas e privadas da Educação Básica de 42 cidades de 22 estados
brasileiros, referem-se a cinco principais problemas em sua atuação. São eles: manter a
disciplina, motivar os alunos, avaliar de forma
adequada, manter-se atualizado e escolher a
metodologia adequada.
Bem como, a mesma autora descreve
que em outra pesquisa realizada pela revista
Nova Escola, as principais queixas dos professores em sala de aula eram: a não participação
dos pais no dia a dia na escola, a desmotivação
dos alunos e a indisciplina dentro da classe.
Assim, a qualidade de ensino e o grau de
satisfação do professor estão diretamente ligados, por isso é preciso entender esses profissionais em sua integridade, suas expectativas,
receios e interesses que os fazem ainda permanecer em uma profissão tão desvalorizada, para
poder melhorar a qualidade do ensino,
O problema de motivação do professor
se situa no preenchimento de necessidades de
alta ordem em uma profissão onde os padrões
de carreira podem ser limitados. O estabelecimento de metas em termos de resultados qualificáveis é difícil e o grau de manutenção dos
procedimentos nas atividades rotineiras da escola podem ser uma verdadeira fonte de frustração. O resultado, portanto, é que a natureza
do trabalho do professor em si próprio pode
emergir como a principal fonte de satisfação
no trabalho (TELFER; SWAN, 1986, p. 42 apud
MOREIRA, p.3).
É evidente que hoje, o papel do professor
e o valor da educação estão cada vez mais
menosprezados pela sociedade que está cada
vez mais, imediatista, consumista, alienada e
influenciada pela mídia. Com isso, o desprestígio atinge a camada discente, resultando em
desmotivação e por muitas vezes desistência.

RESULTADOS: COMO ELEVAR A
AUTOESTIMA E PENSAR UMA
ATUAÇÃO FASCINANTE
Diante aos fatos descritos, fica clara a
necessidade de transformação da classe de
professores, no que diz respeito à sua motivação em sala de aula, já que isso interfere
diretamente na vida acadêmica e pessoal do
professor.
A motivação é algo inerente ao ser humano. É sentir-se atraído a algo, uma busca
por certas situações. Ela está baseada em dois
pilares segundo Rezende (p. 116, 2006 apud
ALEIXO et al). “O primeiro deles é a necessidade. Se você precisar, vai ‘correr atrás’ e se
dedicar. O segundo é a paixão. Se você gosta,
ama o que faz, vai querer melhorar sempre”.
Dessa forma, o professor deve primeiro
ter um preparo a partir da perspectiva de seu
próprio crescimento e de seus alunos para assim aplicar estratégias saudáveis e eficientes.
Um programa de revisão psíquica não
é implantado no Brasil, mas ele serviria como
uma ótima ferramenta de avaliação da pessoa
e sua preparação para atuar, já que hoje é
sabido a influência do cérebro em todos os
aspectos do indivíduo,
O conhecimento desses temas e de
muitos outros sobre o ser humano, em nível
biológico, mental e espiritual, deveria ser objeto de informação, pesquisa, reflexão e debate
participativo na preparação para o ensino e a
reciclagem de professores em exercício (VOLI,
2006, p. 22).
Após pesquisas e estudos na área, ficou comprovado que a aula se torna produtiva
quando o professor é capaz de transmitir aos
alunos bases para a autodisciplina e respeito
mútuo. O professor deve voltar sua atuação
para a formação de personalidades, de colaborador no processo de aprendizagem e na
criação de relações inter e intrapessoais de
cada aluno.
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O professor deve ter claro seu papel
como formador e sua responsabilidade em projetar nas crianças, segundo Voli, “a personalidade de adultos seguros, abertos, eficientes,
claros, serenos, compreensivos e realizados”.

2Estimulam sua própria confiança
em si mesmos enquanto pessoas e, portanto,
motivam-se a ter maior segurança e revisar as
relações com seus alunos sob essa perspectiva.

A sociedade por outro lado precisa reconhecer no professor a chave para o futuro e
depositar nele confiança e apoio, promovendo
o preparo adequado para lidar com as mais
diversas situações e necessidades.

3Estimulam a reflexão e a consciência sobre a capacidade e os potenciais de
cada um de seus alunos.

É importante e prioritário, portanto, incluir
no programa de formação de educadores alguns testes que avaliem a condição psicológica do candidato, comprovando o tipo de personalidade que projetou em seus alunos e se
está mesmo aberto assumir seus responsabilidade num esforço pessoal de amadurecimento e capacitação psicológica para o ensino,
visto como formador de personalidades (VOLI,
2006, p.26).
A reformulação curricular se faz necessária e deve ser coordenada por profissionais
que já tenham realizado um trabalho de desenvolvimento pessoal interno.
Enquanto reformas de longo prazo não
são realizadas, pois demandam esforços políticos, sociais, ideológicos, o professor, em sua
essência deve procurar se reconhecer como
parte fundamental, importante e extremamente
necessária no processo educativo.
Para isso é preciso haver uma reavaliação interna, onde os professores identifiquem
o porquê de sua autoestima está baixa e a
partir disso reúnam características que os faça
reverter a situação.
Voli, reúne algumas dessas características e entre elas estão:
1Acreditem na própria capacidade,
valor e importância como educadores e estão
conscientes de que, ensinando e relacionando-se com seus alunos, crescem e amadurecem
cada vez mais.

4Com seu exemplo, estimulam,
motivam e ajudam seus alunos a procurar e
encontrar por si mesmos as soluções de seus
próprios problemas e conflitos pessoais, além
dos acadêmicos.
5Promovem e facilitam a compreensão dos conceitos que ensinam. Não aceitam ou promovem conhecimentos apenas memorizados.
6Levam a sério, respeitam e confiam em seus alunos como pessoas.
7Sentem-se confortáveis em suas
relações com os alunos e desenvolvem mutuamente a interação e o senso de pertencimento.
8São pacientes, compreensivos e
flexíveis com a atuação de seus alunos dentro
dos limites básicos de disciplina, comportamento social, convivência e respeito estabelecidos como normas de convivência.
9São conscientes da importância
dos novos paradigmas educativos de aprender
e pensar.
10- Têm conhecimento sobre psicologia infantil, não apenas da perspectiva da
psicologia do desenvolvimento, mas também
da psicologia clínica. Percebem e valorizam
na medida certa as situações pessoais que
interferem na capacidade de concentração,
aprendizagem e interesse da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor precisa de seu reconhecimento profissional para uma atuação de qualidade.
Porém, se sua situação psíquica não estiver em harmonia, todos os aspectos de seu contexto,
incluindo o profissional, serão afetados.
É urgente e necessária, uma reavaliação do quadro discente, no sentido de analisar os
indivíduos que dele fazem parte. Entendê-los em sua integralidade, capacitá-los de acordo
com suas necessidades e motivá-los para que tenham ânimo em auxiliar no desenvolvimento
de personalidades.
Enquanto no âmbito político, social e ideológico, grandes transformações não ocorrem,
o professor precisa ter em si a consciência de que exerce papel importante na formação de
seus alunos.
Criar estratégias para elevar sua autoestima, se fazem necessárias para que assim possam, com alegria, exercer a profissão que escolheram e desenvolvê-la com amor: “A mãe de
João acordou-o às sete da manhã: ‘Joãozinho, levanta-se. É hora de ir para a escola’. Não
houve resposta. Ela chama de novo e mais alto:
- ‘Joãozinho, acorde, levante-se! Está na hora de ir para a escola!’ Mais uma vez não
houve resposta. Desesperada, ela foi até o quarto e o sacudiu, dizendo:
-‘Joãozinho, está na hora de se aprontar para ir à escola!’
Ele respondeu:
-‘Mãe, eu não vou à escola. Há cinco mil alunos lá, e todos eles me odeiam. Não vou
à escola’.
-‘Levante-se já e vá para a escola!’ respondeu a mãe rispidamente.
-‘Mas, mãe, todas as professoras também me odeiam. Outro dia vi três conversando e
uma estava apontando para mim. Eu sei que elas me odeiam. Não vou para a escola!’
‘Arrume-se já e vá para a escola!’ ordenou a mãe.
- ‘Mas, mãe, não compreendo isso. Por que você que me colocar naquela tortura e sofrimento de novo?’ protestou.
- ‘Por duas boas razões, Joãozinho. Primeiro, porque você já tem 45 anos e, segundo,
você é o diretor da escola!”.
(FREIRE, Serrano. Sou professor. 5. ed. 2010, p. 53-54).
Por vezes, desistir parece ser o melhor caminho, ou o mais fácil, porém o importante
é acreditar e sempre batalhar para melhorar e buscando as melhores ferramentas para isso.
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AS ESPECIFICIDADES DA ESCRAVIDÃO EXISTENTE
ENTRE OS POVOS AFRICANOS
RESUMO: Este artigo objetivou apresentar o conhecimento atual sobre as especificidades da
escravidão existente entre as sociedades africanas. A existência de relações escravistas no
continente africano, anteriores à chegada dos europeus nos séculos XV-XVI, tem sido objeto
de intensas discussões, uma vez que está em voga, atualmente, uma intenção interpretativa
que busca fundar a escravidão moderna (aquela implantada pelos europeus) nas estruturas
escravistas africanas preexistentes. A escravidão, presente nos mais variados contextos históricos,
possui distintas configurações. Embora seja possível abstrair determinadas características
comuns ao trabalho escravo, há importantes particularidades que marcam sua existência em
épocas e sociedades diferentes. Sua condenação moral e legal é uma característica do mundo
contemporâneo, que implica em tentativas de interpretação do passado escravista de acordo
com interesses específicos. Ao recuperar algumas características da escravidão existente na
África pré-colonial, o artigo apontou para profundas diferenças existentes entre aquela escravidão
e a escravidão implantada pelos europeus. Conforme os autores consultados assinalaram, a
escravidão doméstica ou de linhagem, predominante no continente, se distingue em primeiro plano
pela escala de utilização do escravo, em seguida pelo modo como ele se insere nas sociedades
de parentesco. O resgate das especificidades da escravidão em cada momento histórico contribui
para a desmistificação de interpretações fundadas em fortes motivações ideológicas. Por isso,
sugeriu-se a realização de novas pesquisas que detalhem com maior profundidade as formas de
escravidão existentes na África pré-colonial.

Palavras-chave: Escravidão; Sociedades Africanas; África Pré-colonial.
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INTRODUÇÃO

A

existência de relações escravistas no continente africano, anteriores à chegada
dos europeus nos séculos XV-XVI.

Tem sido objeto de intensas discussões, uma vez que está em voga, atualmente, uma intenção interpretativa que busca fundar a escravidão moderna (aquela implantada
pelos europeus) nas estruturas escravistas africanas preexistentes.
Considerando-se as decorrências de tal interpretação, que possui um forte componente
ideológico, torna-se oportuno o resgate do tema da escravidão na África pré-colonial, bem
como o levantamento das diferenças entre essa escravidão e aquela implantada pelos colonizadores europeus.
Neste sentido, este artigo objetiva apresentar o conhecimento atual sobre as especificidades da escravidão existente entre as sociedades africanas.
Como objetivos específicos, conceituou-se a escravidão em geral e comparou-se a escravidão implantada pelos colonizadores europeus na África com aquelas formas de escravidão existentes no continente anteriormente à chegada dos colonizadores europeus.
O problema que motivou a elaboração do artigo foi: quais as especificidades existentes
na escravidão existente na África pré-colonial, que a distingue da escravidão implantada pelos
europeus a partir dos séculos XV-XVI?
O artigo inicia analisando o conceito de escravidão e apresentando as relações escravistas africanas.
Finalmente, tais relações são comparadas com a escravidão moderna, implantada a
partir da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XVI-XVII.
O estudo das formas assumidas pelo escravismo em diferentes contextos históricos
continua sendo importante e instigante, seja porque ele comporta abordagens divergentes,
que, em confronto, produzem um rico debate, seja pela triste permanência dos resquícios da
escravidão no mundo contemporâneo.
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A ESCRAVIDÃO
Em sua preocupação com a permanência do trabalho escravo no mundo contemporâneo, a Organização das Nações Unidas
(ONU) o definiu como “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de
sanção e para o qual não se tenha oferecido
espontaneamente” (ONU, 2016).
Tal forma de sujeição do trabalhador,
presente em diversos momentos históricos,
não se apresenta de maneira idêntica nos diferentes contextos em que aparece.
Trata-se, assim, de uma realidade complexa, o que implica, conforme afirmaram
Cardoso, Rede e Araújo (1998, p. 1), “na dificuldade de estabelecer um conceito de escravidão minimamente satisfatório para dar
cobertura a manifestações históricas muito
diversificadas”.
Segundo Maestri Filho (1985), o trabalhador escravo, para ser considerado como
tal, deve estar sujeito às relações de compra
e venda, produzir para um dono e receber
apenas de acordo com a vontade senhorial,
além de possuir condição vitalícia e hereditária.
Dessa forma: “um indivíduo submetido
pela força não é, necessariamente, um escravo. Comunidades ‘primitivas’ aprisionavam
inimigos estrangeiros para sacrificá-los em cerimoniais. Nem mesmo a compra de seres
humanos com objetivos econômicos cria, forçosamente, relações escravistas” (MAESTRI
FILHO, 1985, p. 3).

Há sociedades, como a Grécia e Roma
antigas, que são conhecidas como sociedades escravistas, dada a importância nelas assumida pelo trabalho escravo.
A América colonial também conheceu
a escravidão em grande escala, havendo
autores que se referem ao período colonial
americano como o do “escravismo colonial”
(GORENDER, 1992).
Atualmente, a escravidão envolve um
aspecto que a diferencia de sua configuração
no passado: o fato de ser ela uma instituição
condenada tanto moral quanto legalmente.
Neste sentido, a Convenção nº 29 de
1930 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada em 1957, anunciou o
objetivo de erradicar o trabalho escravo em
todas as suas formas, e a Convenção nº 105,
de 1957.
Reafirmou este objetivo ao propor “a
abolição do trabalho forçado ou obrigatório
como meio de coerção ou de educação política; como castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; a mobilização
de mão-de-obra; como medida disciplinar no
trabalho, punição por participação em greves,
ou como medida de discriminação” (GUIMARÃES, 2004).
Na Antiguidade Ocidental (Grécia e
Roma), que conheceu a escravidão em larga escala, o escravo é sempre propriedade
de alguém e, como tal, produz integralmente
para o seu dono.
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É geralmente um prisioneiro de guerra
ou alguém que chegou à condição de escravo
por dívida, e considerado um indivíduo cujas
características psicológicas o diferenciam das
pessoas livres.
A legislação prevê a existência do escravo, não havendo condenação moral de seu
estatuto, apenas tentativas de evitar o abuso na exploração de seu trabalho (BARROS,
2013).
Neste sentido, mesmo o episódio ocorrido no século I a.C. conhecido como a Revolta de Espártaco (73 a.C. – 70 a.C.) - a mais
significativa revolta escrava do mundo antigo
- pode ser considerado uma tentativa de pôr
fim à escravidão em Roma. Conforme avaliou
Rossi (2011, p. 4):
Os escravos antigos não chegaram a
desenvolver uma genuína consciência de
classe, mas alcançavam um certo grau de
consciência, não sendo nunca classe para
si, mas saindo, sem dúvida, de uma situação
pura e simples de classe em si, manifestando
a sua relação de antagonismo com seus senhores, através de lampejos de consciência
que levaram ao desenvolvimento de um sentimento de classe que permitiu sua organização e mobilização em grandes insurreições
(ROSSI, 2011, p. 4).
Assim, a escravidão, presente nos mais
variados contextos históricos, possui distintas
configurações. Embora seja possível abstrair
determinadas características comuns ao trabalho escravo, há importantes particularidades que marcam sua existência em épocas e
sociedades diferentes.

O AFRICANO ESCRAVIZADO PELOS
EUROPEUS
A escravidão inaugurada pelos europeus na época moderna possui características particulares, que a diferencia de todas as
outras formas de escravidão.
Ela está profundamente associada aos
interesses mercantis da Europa e, enquanto
tal, assume a forma de transformação de seres humanos em mercadoria.
Neste sentido, o africano escravizado
produz lucro para uma classe mercantil, antes
de sua utilização como trabalhador, podendo
ser assim caracterizado como escravo-mercadoria.
A partir de sua inserção no processo
produtivo, seu trabalho irá produzir outras
mercadorias. Segundo Mattos (2012, p. 104),
“esse tipo de trabalho passou a ser uma prática econômica historicamente [...] aceitável
é vista, durante muitos séculos, como algo
normal, dentro de uma lógica mercadológica
em que a mão de obra era ela própria, uma
mercadoria”.
Em função disso, a introdução do tráfico
negreiro tem sido interpretada como uma imposição dos interesses mercantis associados
aos Estados europeus modernos.
Conforme afirmou Novais (2005, p.
105), "é a partir do tráfico negreiro que se
pode entender a escravidão africana colonial,
e não o contrário". Desse modo, tais interesses resultaram na reedição da escravidão em
massa no mundo moderno.

Sua condenação moral e legal é uma
característica do mundo contemporâneo, que
implica em tentativas de interpretação do passado escravista de acordo com interesses específicos.
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Nas colônias europeias, o negro será
assim utilizado como um mero fator de produção, sob o rígido controle de seus donos,
e sua inserção no comércio lhe extrai todo
estatuto de humanidade: os negros são retirados de seu território, seus laços familiares
são rompidos, sua cultura eliminada etc.
Esta humanidade deverá ser conquistada a duras penas pela sua resistência ao
domínio de seus proprietários.

ESCRAVIDÃO ENTRE OS AFRICANOS
Na África pré-colonial, a escravidão assume formas muito distintas daquela inaugurada pelos colonizadores europeus.
No continente, o encontro das diversas
populações em função dos constantes deslocamentos irá produzir uma forma de escravidão na qual grupos vitoriosos em disputas
militares subjugam outros povos, e alguns
indivíduos do grupo vencido tornam-se escravos.
Outra fonte de escravidão existente na
África pré-colonial era a prática de condenar
ao cativeiro indivíduos por terem praticado
roubo, feitiçaria, assassinato ou adultério.
Em situações de penúria alimentar,
ocorria também a venda de indivíduos, penhor
ou sua troca por alimento, o que assegurava
tanto sua sobrevivência quanto a do grupo
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006).

Esse tipo de escravidão não faz as sociedades africanas tornarem-se escravistas.
Trata-se de uma escravidão doméstica,
em que indivíduos não aparentados são incorporados aos grupos ligados por parentesco,
e tal incorporação é explicável pela necessidade de mão de obra em um contexto de
escassez desse recurso, em contraste com
a grande disponibilidade de terras. Segundo
Albuquerque e Fraga Filho (2006, p. 14):
Os escravos eram poucos por unidade
familiar, mas a posse deles assegurava poder
e prestígio para seus senhores, já que representavam a capacidade de autossustentação
da linhagem.
Não por acaso, nesse tipo de cativeiro
se preferia mulheres e crianças. A fertilidade
das mulheres garantia a ampliação do grupo.
Daí que era legítimo as escravas se tornarem
concubinas e terem filhos com os seus senhores.
Algumas características marcam essa
escravidão doméstica, que a diferencia muito
da escravidão colonial.
Em primeiro lugar, os escravos não
estavam integrados a um circuito comercial
regular: a partir da segunda geração, não podiam ser comercializados, o que sublinha sua
importância como trabalhadores no seio de
uma comunidade.
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Em segundo lugar, em muitas sociedades, a partir de algumas gerações, eles
eram incorporados à linhagem de parentesco
desta comunidade (ALBUQUERQUE; FRAGA
FILHO, 2006).
Souza (2003) observa ainda que, diferentemente do escravo colonial, o escravo
africano doméstico (ou de linhagem, ou de
parentesco) podia ter acesso à terra, casar-se
com uma pessoa livre e, em alguns casos,
passava a ser considerado membro da família
de seu dono. Segundo a autora:
Na escravidão de parentesco, o escravo
era adotado como filho do senhor, mas ficava
menor para sempre, nunca se emancipando
do controle de seus proprietários.
Os escravos, no sistema doméstico,
podiam desempenhar muitas funções econômicas, mas sua presença estava relacionada
com o desejo do senhor de aumentar o seu
poder político.
A sociedade, nesse caso, não estava
organizada de modo que a escravidão fosse
uma instituição essencial (SOUZA, 2003, p.
18).
Barros (2013) aponta que, neste tipo
de escravidão, liberdade é entendida como a
incorporação do escravo ao novo grupo, algo
inimaginável na escravidão moderna, na qual
a liberdade só pode ser obtida a partir do total
rompimento dos laços escravistas.

Havia uma preferência por escravas
mulheres, já que estas eram vistas como reprodutoras de mais braços a serem integrados às atividades produtivas. Crianças eram
também valorizadas, pela facilidade de sua
assimilação à cultura dos dominadores (SOUZA, 2003).
Mas a escravidão doméstica não pode
ser atenuada, em função das características
que a diferencia da escravidão colonial. Segundo Silva (2003, p. 84):
Na maioria dos casos, ter sido escravo
deixava uma marca indelével, uma marca que
se transmitia de geração em geração, como
se fosse a sua principal herança. Esse legado
continua até hoje a afligir os descendentes de
escravos entre vários povos africanos, que os
discriminam ou tratam com reserva ou desprezo (SILVA, 2003, p. 84).
Possuir escravos, nas sociedades de
linhagem, representava prestígio político e
social, pois, conforme observou Reis (1992,
p. 10), “nas sociedades de linhagem, o fundamental não é o controle dos meios de produção de bens, mas dos meios de produção
de pessoas”.
O quadro da escravidão doméstica se
altera profundamente com a chegada dos árabes no nordeste da África, no final do século
VIII.
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Os caravaneiros islâmicos atravessavam o Saara com mercadorias como espadas, tecidos, cavalos, cobre e contas de vidro,
retornando com ouro, peles, marfim e, em escala crescente, escravos.
Estima-se que, neste processo, cerca
de sete milhões de seres humanos foram
escravizados. Isto fez com que a escravidão
se tornasse um aspecto essencial das formações sociais africanas ali existentes (LOVEJOY, 2002).
Desse modo, assim como ocorreu com
a expansão europeia, a presença árabe na
África deu à escravidão uma nova importância, ampliando sua escala e alterando as
relações dos escravos com as sociedades
africanas.
Estes escravos eram utilizados na própria atividade comercial dos povos árabes e
islamizados. Eram eles os carregadores das
mercadorias. Além disso, no mundo árabe,
exerciam diversas funções, como concubinas,
agricultores, artesãos, funcionários encarregados da burocracia, domésticas, tecelões,
ceramistas.
Mas o seu principal uso era como soldados a serviço dos líderes locais, o que os
diferenciava muito dos escravos resultantes
da expansão colonial europeia.

Segundo Lovejoy (2002, p. 50), “esses diferentes usos dos escravos, a distinção mais clara entre escravos e livres e o
emprego ocasional de cativos nas atividades
produtivas demonstram uma diferença nítida
entre a escravidão das sociedades baseadas
no parentesco e a escravidão da lei e da tradição islâmicas”.
Lovejoy (2002) observa, ainda, que os
escravos vendidos para os árabes (assim
como para os europeus) eram aqueles considerados não aptos para o uso no próprio
continente, o que fazia com que a possibilidade de venda representasse sempre uma
ameaça que contribuía para o controle interno
da escravidão.
A chegada dos europeus também provoca uma profunda alteração no quadro da
escravidão africana. Em troca de armas (que
aumentam seu poderio militar), alguns chefes
africanos passam a promover a venda de seres humanos aos traficantes europeus.
É o surgimento do escravo-mercadoria,
uma nova forma de escravização, resultante
da presença europeia, que se distancia em
muito da escravidão de linhagem praticada
na África pré-colonial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao recuperar algumas características da escravidão existente na África pré-colonial, este
artigo apontou para profundas diferenças existentes entre aquela escravidão e a escravidão
implantada pelos europeus.
Conforme os autores consultados assinalaram, a escravidão doméstica ou de linhagem,
predominante no continente, se distingue em primeiro plano pela escala de utilização do escravo, em seguida pelo modo como ele se insere nas sociedades de parentesco.
A expansão árabe, em seguida a expansão europeia, contudo, irão alterar profundamente
o quadro da escravidão no continente africano.
Mas a introdução da escravidão em massa pelos colonizadores não pode ser, de nenhum
modo, justificada pela existência de formas de escravidão na África anteriores à colonização.
São os interesses de cada povo, sua capacidade de domínio sobre outros povos que
explicam as distintas formas assumidas pela escravidão em momentos históricos diferentes.
O resgate das especificidades da escravidão em cada um desses momentos contribui
para a desmistificação de interpretações fundadas em fortes motivações ideológicas.
Por isso, sugere-se aqui o aprofundamento das pesquisas que detalhem com maior
profundidade as formas de escravidão existentes na África pré-colonial.
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O PAPEL DO GESTOR NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DE LEITURA
RESUMO: Este trabalho pretende analisar como a gestão escolar se co-responsabiliza pela
aprendizagem dos alunos, incentivando o desenvolvimento de projetos de leitura. Entende-se que
gestores comprometidos possibilitam aos docentes oportunidades de trabalho com projetos de
leitura. Enfatizou-se o caráter pedagógico da gestão escolar, em que o diretor exerce o papel de
educador. Embora seja recente a prática na escola com Projetos, demonstra-se ser possível tornar
as aulas dinâmicas e participativas, proporcionando caminhos alternativos para o desenvolvimento
do leitor. Diante desta realidade sugere-se que esta metodologia seja adotada como uma prática
nas escolas, que seja bem fundamentada para não cair em mais um modismo na educação. É
necessário ressaltar que a leitura permite que a pessoa se manifeste como cidadão e se torne
inserido na sociedade, tornando-se mais consciente e participativo. Conclui-se que o gestor deve
contribuir nesse processo construindo uma nova história a partir da leitura e da escrita.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Leitura; Projetos.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como objetivo geral investigar o papel do gestor escolar
na construção de um ambiente de leitura e escrita. Como objetivos específicos
contribuir para a formação e emancipação de leitores críticos enfatizando o
caráter pedagógico da gestão escolar; propiciar ao aluno o desenvolvimento da consciência
crítica e a competência para compreender o mundo, pois a leitura se apresenta como fator
essencial no aspecto da comunicação social.
Questiona-se como deve ser o relacionamento entre o corpo docente e a gestão escolar,
no que diz respeito a participação e a realidade dos conhecimentos transmitidos na escola
como também o incentivo a leitura?
A equipe escolar participa nesse processo, ao disseminar conhecimento e incentivar
os pais a participarem da vida dos filhos, construindo assim cidadania a partir da leitura e da
escrita.
Ao educador compete buscar nas demais áreas do conhecimento as necessárias ferramentas para transformar o conhecimento social e historicamente produzido em saber escolar,
selecionando e organizando conteúdos a serem trabalhados através de formas metodológicas
adequadas.
A justificativa deste trabalho está na importância da participação do gestor no incentivo
e fortalecimento da cooperação entre a equipe administrativa e pedagógica tendo como foco
a construção de conhecimentos e de valores éticos. Gestores que atuam como líderes possibilitam aos docentes expressarem e compartilharem seus conhecimentos sobre temas que
auxiliem na prática pedagógica.
O acesso limitado a leitura, o pouco incentivo e a preferência dos alunos pela televisão
e computador, ocasionar o desinteresse pela leitura, que é percebido na escola pelo vocabulário sofrível, pela dificuldade de compreender e produzir textos, pela ortografia errada, e pela
restrição de conhecimentos dos conteúdos da escola.
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, de autores conceituados no tema, como Freire, (2001); Bastos, (1999); Kleiman, (1994); Ferreira & Aguiar, (2001),
Galvão (2001), Hernández (1998).
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GESTÃO ESCOLAR, PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
A expressão “gestão” ganhou evidência
a partir da década de 1990 quando foi reconhecida por diversos pesquisadores e professores, como a base fundamental para a
organização e estabelecimento de unidade de
processos educacionais e para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade do ensino.
A gestão democrática é defendida legalmente e teoricamente como uma dinâmica
que garante processos coletivos e de participação no interior das unidades escolares.
Para implantação desse tipo de gestão,
precisa haver a mudança dos paradigmas
que fundamentam a construção da proposta
educacional, tornando possível o desenvolvimento de uma gestão diferente daquela que
ainda existe em muitos estabelecimentos de
ensino e assim superar as vivências de processos decisórios centralizados.
Análises sobre a crise educacional tendem a enfatizar a gestão da escola, os professores e as culturas locais dos alunos como
responsáveis pelos fracassos educacionais,
de acordo com o discurso liberal, a escola
carece de eficácia para responder às novas
necessidades do mercado de trabalho e do
mundo das empresas, motivo pelo qual precisa ser inovada.
Segundo Oliveira (2010) “a implementação do processo de gestão democrática
tem sido entendida como uma necessidade
no sentido do redirecionamento dos novos
marcos da gestão em curso, cuja ênfase recai
sobre novos procedimentos e transparências
nas ações”.
Desta forma, o ambiente escolar é o
principal contribuinte para o desenvolvimento
de uma sociedade capaz de 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?
Essas são algumas das preocupações
que surgem quando se busca implementar
processos de descentralização e autonomia
no campo da educação. Construir uma cultura de participação é essencial para garantir
os direitos de todos os cidadãos.
Demo (1994) idealizava a formação de
uma cultura democrática pautada no conhecimento como instrumento político de libertação. Essa construção é um dos objetivos da
escola, sendo assim, é possível a escola se
preparar para a cidadania democrática se ela
não for democrática.
Todo ano reavalia-se e elabora-se o
Projeto Político Pedagógico- PPP, no qual um
dos principais objetivos é consolidar as metas
que contemplem as habilidades e competências exigidas pelo Plano Curricular Nacional
(1997), sobretudo que prepare o aluno para
uma sociedade democrática.
O grande problema é que muitas vezes apenas a equipe técnica e os professores
participam deste processo, ficando de fora
alunos, pais e comunidade em geral. A comunidade escolar só é convocada para as reuniões de conselho de escola quando a pauta
trata da discussão de calendários e festas.
É justamente na participação do projeto
político pedagógico que se pratica 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.
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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.
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,
constrói-se um projeto quando existe uma demanda para tal, quando temos um problema.
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:
O projeto busca um rumo, uma direção.
É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico
da escola é, também, um projeto político por
estar intimamente articulado ao compromisso
sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no
sentido de compromisso com a formação do
cidadão para um tipo de sociedade pedagógica, no sentido de definir as ações educativas
e as características necessárias às escolas
para cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade (VEIGA, 1995 p. 13).
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 desempe-

nho 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.
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 planejamento do projeto de
leitura contando com a participação de todos
da comunidade escolar.
Dentro do Projeto Político Pedagógico é
necessário que o Conselho Escolar seja um
componente que se prima em três setores: cidadania, participação e democracia. Segundo
Dallari a cidadania expressa:
Um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente
da vida e do governo de seu povo. Quem não
tem cidadania está marginalizado ou excluído
da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do
grupo social (DALLARI 1998. p.14).
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, necessita-se de um instrumento de
planejamento que permita a participação de
todos os atores de forma democrática.
O diretor deve garantir que o processo
de criação do projeto pedagógico seja democrático, da elaboração à implementação,
prevendo espaço para seu questionamento
por parte da comunidade escolar.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

232

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

O gestor é a figura que articula os diferentes braços operacionais e conceituais em
relação ao plano de intenções, a base conceitual do documento. É quem deve antecipar os
recursos a serem mobilizados para alcançar
o objetivo comum. Para sua implantação, ele
também cuida para que projetos institucionais
que se estendam a toda a comunidade escolar, como incentivo à leitura ou à proteção
ambiental não se percam com a chegada de
novos planos, mantendo o foco nos objetivos
mais amplos previstos anteriormente.
Além disso, é ele quem garante que
haja a homologia nos processos, ou seja, que
os preceitos abordados no "plano de intenções" não se deem só na relação professor/
aluno, mas se estendam a todas as áreas. Por
exemplo: se ficou combinado que a troca de
informações entre pares colabora para o processo de aprendizagem e é positiva como um
todo, a organização dos espaços da escola
deve propiciar as interações, a relação com
os pais têm de valorizar o encontro entre eles,
as propostas pedagógicas precisam prever
discussões em grupo etc.
“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).
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.
Consolidar a cultura da participação significa
construir a gestão democrática e consequentemente formar cidadãos.

A PEDAGOGIA DE PROJETOS (PP) E
GESTÃO DEMOCRÁTICA
Segundo Dewey (1859-1952), só uma
educação voltada à autonomia da pessoa
leva a uma sociedade realmente democrática
e igualitária. Esse tipo de educação é baseado em atitude cooperativista, participativa e
reflexiva.
É a partir dessa ideia que surge a Pedagogia de projetos que disponibiliza metodologias pedagógicas visando uma aprendizagem
mais significativa através da interação do aluno com o seu meio social, dando subsídios a
construção do seu senso crítico.
O projeto de trabalho é uma abordagem
integradora na construção de conhecimentos,
que muda o formato da educação tradicional
de transmissão de saberes compartimentados
e selecionados pelo professor. A pedagogia
de projetos precisa ter como base a gestão
democrática para ser realizada de forma positiva. Uma gestão autoritária vai contra os objetivos e metas desse tipo de projeto, ficando
em desacordo com a proposta apresentada,
O projeto de trabalho é entendido como
uma oportunidade onde os alunos percebem
que o conhecimento não é exclusividade de
determinada disciplina. A articulação dos conhecimentos é objetivo fundamental deste
tipo de projeto, uma vez que rompe com essa
forma rígida de enquadrar os conteúdos. No
que se refere a leitura, todas as áreas devem
orientar a leitura (HERNÁNDEZ, 1998).
Isto significa que ao educador compete
buscar nas demais áreas do conhecimento as
necessárias ferramentas para construir categorias de análise que lhe permita apreender
e compreender as diferentes concepções e
práticas pedagógicas, transformar o conhecimento social e historicamente produzido em
saber escolar, selecionando e organizando
conteúdos a serem trabalhados através de
formas metodológicas adequadas.
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Essa modalidade de articulação dos conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem,
que implica considerar que tais conhecimentos não se ordenam para sua compreensão
de uma forma rígida, nem em função de algumas referências disciplinares preestabelecidas, ou de uma homogeneização dos alunos.
A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os
diferentes conteúdos em torno de problemas
ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes
saberes disciplinares em conhecimento próprio.
Um projeto pode organizar-se seguindo um determinado eixo: a definição de um
conceito, um problema geral ou particular,
um conjunto de perguntas inter relacionadas,
uma temática que valha a pena ser tratada
por si mesma. Normalmente, superam-se os
limites de uma matéria.
Para abordar esse eixo em sala de aula,
se procede dando ênfase na articulação da
informação necessária para tratar o problema, objeto de estudo e nos procedimentos
requeridos pelos alunos para desenvolvê-lo,
ordená-lo, compreendê-lo e assimilá-lo.
Em um projeto deve-se ter um sentido,
um significado para a aprendizagem, ou seja,
que pretende conectar e partir do que os estudantes já sabem, de seus esquemas de conhecimento precedentes, de suas hipóteses.
Este projeto concretiza-se a partir da
previsão, por parte dos docentes, de uma
estrutura lógica e sequencial dos conteúdos,
numa ordem que facilite a sua compreensão.
Mas sempre levando em conta que essa previsão constitui um ponto de partida, não uma
finalidade, já que pode ficar modificada na

interação com a classe. Os Projetos de trabalho são uma resposta para a evolução dos
professores permitindo uma reflexão sobre
sua própria prática e melhorá-la.
Para isso, torna-se fundamental a relação com os procedimentos, com as diferentes
alternativas organizativas e com os problemas
abordados. Por último, a avaliação trata, sobretudo, de analisar o processo seguido ao
longo de toda a sequência e das inter relações criadas na aprendizagem. Parte de situações nas quais é necessário antecipar decisões, estabelecer relações ou inferir novos
problemas.
A organização dos Projetos de trabalho se baseia fundamentalmente numa concepção da globalização entendida como um
processo que relaciona os conteúdos e áreas
de conhecimento considerando também os
problemas que subjazem na aprendizagem.
Esta seria a idéia fundamental dos Projetos.
A aprendizagem, nos Projetos de trabalho, se
baseia em sua significatividade.
Globalização e significatividade são,
pois, dois aspectos essenciais que se colocam nos Projetos. É necessário destacar o
fato de que as diferentes fases e atividades
planejadas no Projeto ajudam os alunos a
participarem de seu processo de aprendizagem e exige dos professores uma resposta
aos desafios que estabelecem, promovendo
uma estruturação muito mais aberta e flexível
dos conteúdos escolares.
É importante constatar que a informação necessária para construir os Projetos,
está relacionada com o que cada aluno já
sabe sobre um tema, evitando assim o perigo
da estandardização e homogeneização das
fontes de informação, e, por sua vez, o intercâmbio entre os conhecimentos contribuindo
para a comunicação.
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O aluno precisa saber ler para fazer
pesquisa, resumo, encontrar a idéia fundamental do texto, analisar textos, avaliar e se
posicionar. Diante disso, o aluno precisa da
ajuda dos professores, de todas as disciplinas, porque as equipes dos professores precisam ter total consciência de que os alunos
devem ter o domínio da língua escrita e oral,
com a finalidade de terem autonomia e serem
participantes na sociedade.

Durante o desenvolvimento do projeto, é
necessário elaborar estratégias que possibilitem ao aluno o entendimento de fatos relacionados ao tema abordado. Deve-se instigar o
aluno sobre conceitos pré-estabelecidos e incentivá-lo a busca de novas informações para
confrontar o conhecimento científico, fazê-lo
refletir sobre as diferenças ou semelhanças
entre os dois para chegar a um resultado que
favoreça a sua compreensão sobre o tema.

A Pedagogia de Projetos compreende
que os alunos precisam de seus conhecimentos para estabelecer relações com temas
abordados em sala de aula para aprender,
portanto a compreensão de algo novo é baseada na vivência adquirida pelo aluno. Deve-se
ter uma estreita relação entre os temas acadêmicos e o cotidiano do aluno, para que ele
consiga estabelecer conexões que o auxiliem
no entendimento do conteúdo que está sendo
apresentado.

Tais estratégias podem ser direcionadas para situações reais contribuindo para
um conhecimento pessoal e do outro incentivando a capacidade inventiva, a formulação
e resolução de problemas, a integração das
disciplinas, a tomada de decisões e a comunicação interpessoal.

Um dos objetivos de se trabalhar com
projetos é promover ao aluno uma educação
globalizada, ampliando sua visão de mundo.
A gestão democrática precisa do projeto político pedagógico e este tem como princípio a
participação de todos os integrantes da educação, equipe escolar e comunidade local
para o seu desenvolvimento a partir de uma
realidade local, que estabeleça relações entre conteúdos acadêmicos e especificidades
inseridas na região.

Do que se observou por parte dos docentes e coordenação é que a escola segue
uma dinâmica muito mais articulada com uma
necessidade burocrática de funcionamento
que a uma proposta de educação transformadora.
Pois se sabe que o objetivo de se construir um Projeto Pedagógico é dar norte a escola, os recursos, e ações que se deve tomar
ao decorrer do curso. E isso só é possível,
com ajustes, reflexões, questionamentos, e reavaliações de práticas de todos da equipe escolar comandada por um gestor democrático.

Partindo desse pressuposto entende-se
que sem uma pedagogia de projetos, que leva
em consideração o cotidiano do aluno para
estabelecer conexões com conceitos técnicos, fica difícil o desenvolvimento de uma
educação de qualidade solicitada pela LDB.
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A LEITURA E O PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO
Desenvolver o gosto pela leitura é uma
das metas da escola. Pretende-se que os
alunos terminem a escolaridade obrigatória
sendo capazes de ler literal e criticamente
textos alheios, de reproduzir, variar e chegar
a criar textos, adaptando-os aos diversos propósitos comunicativos” (TEBEROSKY E TOLCHINSKY).
Cabe à escola a tarefa de ajudar os alunos a compreender o mundo letrado. Para
tanto, é fundamental que o aluno tenha acesso a diferentes gêneros literários e sabemos
que para alguns deles somente na escola
isso acontece.
O projeto pedagógico 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 processo da leitura e da escrita não
se dá apenas com o reconhecimento espontâneo de letras, palavras, frases, textos, mas
como um processo de compreensão, formulação de pensamentos, de idéias, de sentimentos numa forma viva de comunicação, acrescenta ainda que o educador precisa fortalecer
estas práticas na escola e acima de tudo está
convencido disso (VYGOTSKY, 1997).
É ainda Vygotsky (1997) que analisa a
situação afirmando que para evoluir a leitura e
consequentemente produzir aprendizagem é
preciso um olhar diferenciado para a distância
dessa aprendizagem, o que o aluno sabe e o
que precisa saber.

O hábito de ler deve ser estimulado
desde a infância, algo que pode torná-lo um
adulto culto, dinâmico e perspicaz. A aprendizagem da leitura é uma experiência educativa
que exige dos professores a compreensão de
vários aspectos e estratégias, o que requer
desses profissionais um particular conhecimento, maior eficiência, motivação e competência no exercício da docência.
Nesse sentido, Solé (1998, p.90) assegura que “ler é muito mais do que possuir um
rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é,
sobretudo, uma atividade voluntária e prazerosa, e quando ensinamos a ler devemos levar
isso em conta.
As crianças e os professores devem estar motivados para aprender e ensinar a ler”.
Assim, considera-se a leitura como atividade
primordial, porém é preciso ressaltar que tanto a habilidade da leitura quanto a da escrita, são essenciais no processo de formação
dos alunos, mesmo porque se não houvesse
aqueles que produzem a escrita, tampouco
existiria o que ler.
A leitura se apresenta como fator essencial no aspecto da comunicação social;
ao lado da leitura, vale destacar que a escola
precisa propiciar ao aluno o desenvolvimento
da consciência crítica, da competência para
compreender o mundo. Dessa forma, além
de Língua Portuguesa e Matemática há que
considerar os assuntos do cotidiano dos alunos e avançar também na questão curricular.
Ressalta-se que, o professor, sem dúvida, é um dos grandes responsáveis pela
busca de estratégias de leitura que melhor
atendam aos alunos, e a sua ação alicerçará
o processo de formação de leitores.
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Para tanto, acredita-se que cabe à gestão escolar se responsabilizar pela aprendizagem dos alunos. Assim, diretor, vice-diretor e
coordenador pedagógico devem se engajar
e participar na promoção de ações articuladas com os professores para possibilitarem
mudanças na prática cotidiana discente e docente. Estas ações envolvem a mobilização,
intervenção e aprendizagem.
As atribuições do diretor são inúmeras, é ele quem responde pelas ações institucionais e pedagógicas e pelos resultados
obtidos; nesse sentido, seu papel diante da
gestão escolar precisa ser refletido, inclusive
do ponto de vista legal, pois há que se investir em cargos que venham a dar suporte
ao diretor para, dessa forma, se estabelecer
um equilíbrio a fim dividir o trabalho com a
equipe.
Dessa maneira, para obter sucesso na
gestão há que se ter o coordenador pedagógico como um parceiro a fim de mobilizar os
professores a acompanharem e desenvolverem o projeto da escola.
Ressalta-se que se compreende a gestão como uma atividade de mediação e por
isso, exige a sua corresponsabilização na
aprendizagem dos alunos. Nesse sentido,
direção e coordenação pedagógica, podem
criar e facilitar condições e promover ações a
partir da articulação com os diversos segmentos da comunidade escolar. Assim, percebe-se que, para assumir a gestão, é necessária
formação, conhecimento, tempo, dedicação
e valorização.
A escola hoje, em muitas situações,
adota a leitura mecanizada, aquela que somente o indivíduo passa os olhos, diz o código e verifica se não errou alguma palavra, se
a entonação estava correta e etc.

É um desafio educar para transformar.
Para tanto, o professor deverá ser um bom
leitor, ter desenvolvido o gosto pela leitura e
praticá-la constantemente de modo que possa promover em sala de aula uma prática de
leitura que leve seus alunos a gostar de ler
e a perceber a importância da leitura para a
formação individual, assim como para a aquisição de novos conhecimentos científicos ou
não.
Para atingir tais metas, o educador deve
desenvolver um trabalho pedagógico bem
fundamentado, o que exige tempo, dedicação
e compromisso com a profissão. Portanto, o
professor deve evitar a leitura escolarizada,
mecanizada, utilizada em sala de aula, ainda
nos dias atuais, e desenvolver com os alunos
a percepção da importância de ler e, por conseguinte, a mudança de atitudes, revelando
possibilidades e alternativas da leitura.
Segundo Silva (2002):
A leitura ocupa, sem dúvida, um espaço
privilegiado não só no ensino da língua portuguesa, mas também no de todas as disciplinas acadêmicas que objetivam a transmissão
de cultura e de valores para as novas gerações. Isso porque a escola é, hoje e desde há
muito tempo, a principal instituição responsável pela preparação de pessoas para o adentramento e a participação no mundo da escrita utilizando-se primordialmente de registros
verbais escritos (textos) em suas práticas de
criação e recriação de conhecimento (SILVA,
2002, p. 16).
O que acontece na escola é que esse
tipo de leitura escolarizada, que não insere o
aluno no contexto, que não o leva à descoberta do mundo e suas implicações, leva-o a
pensar como se não existisse nada fora dos
muros dela. Ou seja, uma prática cotidiana
que dificilmente vai mobilizar o aluno a interessar-se em ler, uma vez que quase sempre
os textos são descontextualizados.
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Sabe-se que o sentido de leitura não é
único e nem definitivo, pois modifica-se através dos tempos, acompanhando as alterações do mundo, dependendo de como cada
autor se apóia em determinada área do saber
e do interesse de cada leitor.
É possível assegurar que a leitura, como
as demais aprendizagens, é um processo de
construção pessoal a partir dos conhecimentos e das experiências de cada aluno, reforçado pelas oportunidades que lhe são oferecidas, como por exemplo, a criação de um
espaço dentro da sala de aula que oportunize
condições de acesso aos diferentes portadores de textos, possibilitando uma maior interação entre o aluno e os textos, atividades com
leituras orais silenciosas, representações, trocas de idéias entre grupos de alunos, etc.
Atividades podem ser desenvolvidas
para esta finalidade como organizar uma reunião com a equipe, os professores e a comunidade a fim de realizar um encontro literário
convidando a todos participarem. Pode-se
contratar um contador de histórias ou um professor de sala de leitura que pode apresentar
uma contação com recursos como projeção
de imagens, fantoches, marionetes, e outras
matérias elaboradas pelos alunos.
Para este dia os professores poderão se
inscrever (individualmente, duplas ou trios) para
realizar leitura em voz alta, declamar poesias,
ou ainda fazer indicações literárias. Este será
certamente um ótimo momento para a equipe
compartilhar o que aprendeu ao longo do projeto, assim como incentivar outros professores
a se envolver mais nas atividades propostas,
A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não
pode prescindir da continuidade da leitura daquele (A palavra que eu digo sai do mundo
que estou lendo, mas a palavra que sai do
mundo que eu estou lendo vai além dele).
[...] se for capaz de escrever minha palavra
estarei, de certa forma transformando o mun-

do. O ato de ler o mundo implica uma leitura
dentro e fora de mim. Implica na relação que
eu tenho com esse mundo (FREIRE, 1981).
A leitura dos textos deve ser precedida
de atividades que motivem os alunos a levantar questões a respeito de temáticas que
fazem parte de seus interesses, devem ser
relevantes a aprendizagem, para que desta
forma possa provocar debates, buscando assim, novos conhecimentos com o objetivo de
enriquecer suas vivências, valores e atitudes.
De acordo com Paulo Freire (1992): “Ler
um texto é algo sério [...] é aprender como se
dão as relações entre as palavras na composição do discurso. É tarefa de sujeito crítico,
humilde e determinado. [...] Implica que o (a)
leitor (a) se adentre na intimidade do texto
para aprender sua mais profunda significação” (FREIRE 1992, p.76.)
Os textos podem e devem ser explorados em todos os seus aspectos para que
propiciem o desenvolvimento da língua falada
e escrita, como também conhecimentos que
sejam significativos para a vida em sociedade.
Para um trabalho efetivo de leitura faz-se necessário que o educador leia e trabalhe
com certa freqüência diversos tipos de textos,
como por exemplo, revistas, contos, livros,
jornais, poemas, propagandas, logotipos conhecidos pelos alunos, canções, parlendas,
rótulos de produtos, quadrinhas, correspondências, avisos, textos que se sabem de cor,
etc.
Textos informativos e atuais também
são importantes para ensinar aos alunos,
pois além de deixá-los informados dos fatos que acontecem na sociedade, podem
também aprender a utilizar a língua. Não se
pode esquecer, porém, dos textos literários,
que trabalham com símbolos, sentimentos e
emoções, permitindo assim, a troca e o compartilhamento de vivências, ampliando a visão
do homem e do mundo que o rodeia.
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O educando pode ainda não saber ler
e escrever, mas com seu conhecimento de
mundo (imagem, foto ou logotipo) saberá
identificar alguns elementos que o impulsiona a uma primeira leitura e, posteriormente, a
interpretação do texto:
A aprendizagem da leitura é fundamental no processo de aquisição de conhecimento, tanto no nível da escola como fora dela. No
mundo em que vivemos, a leitura é imprescindível “a leitura é grande auxiliar da reflexão,
da meditação, do voltar-se para dentro de si”
(CAGLIARI, 1990, p. 148).
A leitura no processo de alfabetização
deve começar desde o primeiro dia de aula,
mesmo que o aluno não conheça todas as
letras. A leitura para ser mais eficiente, deve
partir de um contato individual do educando
com o texto, para que ele tente desvendá-lo,
mantendo seu próprio ritmo; caso o aluno não
consiga ler, o professor deverá pedir que procure letras ou palavras que já conheça.
Após esse primeiro contato, o educador
pode e deve ler o texto para os alunos, para que
dessa forma eles percebam a pronúncia das
palavras e comecem a tomar um contato mais
expressivo com o que está escrito e como é lido.

cessários para melhorar a atuação e a naturalidade na hora de transmitir o texto decorado,
E, por mais que o contador não reproduza o texto exatamente como está no papel
e/ou como o autor o produziu, ele realiza uma
atividade de memorização, no momento em
que relê o texto e assinala palavras que servirão de guia no decorrer do seu discurso
para que possa apresentar seu texto de modo
“improvisado”. O estudo do texto “improvisado”gera um exercício mnemônico (PATRINI,
2005).
Contador é aquele que produz o discurso narrativo, ou seja, e a voz que propõe,
inventa e instiga quem o ouve. O termo contador na sua forma vernácula quer dizer narrador (HOUAISS, 2009).
Aquele que administra a palavra, pois
se trata de alguém que tem como função,
em uma determinada ocasião, contar a outra
alguma coisa. Para fazê-lo, precisa atuar, conduzindo detalhadamente a narrativa dos fatos.
E alguém que narra pelas palavras, gestos e
pelo contexto que cria, exercendo assim o
poder de sedução,

O ato de contar história pode ser dimensionado como exemplo de uma atividade realizada a partir de outra produção, pois todo o
texto narrado tem algum autor, por mais que
ele seja desconhecido. O contador ao estar
ciente disso faz com que o texto inicial adquira
uma forma peculiar de narração. A memorização pelo menos de parte do texto é necessária
e não pode ser desconsiderada pelo contador.

Transportar o ouvinte a um mundo, por
vezes desconhecido, e a fatos, alguns deles,
por ele percebidos como enigmas. Um bom
contador de histórias deve instigar, em seus
ouvintes, a atenção, a curiosidade, a que cotejam seus sentimentos e valores com os narrados pela história, bem como a que compartilhem com os demais ouvintes suas reações
e vivências relacionadas à história, além de
instigá-los a imaginar criativamente a partir do
narrador (SISTO, 2005).

A reminiscência, musa da narrativa, era
e continua sendo, a base da tradição nessa
forma de transmissão. Como adverte Sisto
(2005, p.60) “decorar, muitas vezes compromete a naturalidade da fala, [...] necessária,
sobretudo nos textos mais poéticos”. Com o
tempo percebeu-se que ensaios seriam ne-

A arte de contar histórias depende, frequentemente, do poder de sedução do contador, poder resultante das relações que ele, ao
contar, faz com a vida dos seus ouvintes e do
modo como trabalha o objeto, o texto narrado,
nem sempre de sua autoria, que deu suporte
para a sua ação.
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Segundo Patrini (2005, p.105), “o ato
de narrar significa também o encontro com
os mistérios que envolvem o homem e a vida
nos diversos momentos de sua existência”.
Benjamin (1994) assim define o narrador:

Esta condição potencializadora de instigar o ouvinte para a escuta do narrador e
de si mesmo, criada pelo contador, pode ser
propícia para a constituição de futuros leitores
apreciadores e críticos.

[...] figura entre os mestres e os sábios.
Ele sabe dar conselhos: não em alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio, pode recorrer ao acervo
de toda uma vida [...] seu dom e poder contar
sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O
narrador e o homem que poderia deixar a luz
tênue de sua narração consumir a mecha de
sua vida (BENJAMIN, 1994, p.221).

Portanto, resgatar a arte de contar histórias, além de incentivar a escuta, imprescindível para a boa convivência social e para uma
boa leitura, propicia a quem as escuta o (re)
encontro como o novo.

A figura do narrador pode ser percebida
como a de um conselheiro que, com sua sabedoria orienta seus ouvintes. Sabedoria esta,
adquirida não apenas a partir da própria experiência, mas, em grande parte, pela empatia
que sentiu quando observou as experiências
alheias e as assimilou no seu íntimo.

Nesta situação o imaginário e a criatividade são potencializados em um mesclar
de realidade e magia, pois o ouvinte poderá
ler como imagens a performance da fala do
narrador. Sob essa perspectiva, o modo como
o contador conduz sua narrativa pode levar
oouvinte a perceber que muitas dessas histórias contadas estão disponíveis em outros
suportes de leitura, que podem ser acessados, independentemente, por exemplo, em
bibliotecas escolares e públicas.

Benjamin (1994) explica que “[...] a arte
de contar histórias se perdeu porque as pessoas perderam o dom de ouvir [...]”. Sabemos
que o visual está muito presente na sociedade moderna e a intensidade e variedade das
imagens nos cativam, fazem-nos esquecer da
escuta.
O trabalho com as narrativas orais, isto
é, com a contação de história dentro das instituições escolares, seja em um momento de
roda ou na Hora do Conto, frequentemente
desenvolvido nas bibliotecas, pode propiciar
o (re) aprender a escutar. No momento em
que o contador narra a história, ele cria uma
conexão entre texto e ouvinte e este precisa
se colocar com disposição de escuta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho tratou do papel do gestor na construção de projetos para o incentivo da leitura.
Na gestão democrática a equipe gestora respeita a opinião de cada indivíduo, o limite e habilidade
de cada um, delegando a cada participante, alguma função que possa ajudar na execução das
atividades, conseguindo com que todos participem do processo.
E para que isso ocorra é necessário que o gestor reorganize sua escola e conte com o empenho coletivo na construção de um projeto político-pedagógico (PPP) implicando em rupturas dos
modelos antigos com a finalidade de evoluir.
Assim 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.
As escolas democráticas conseguem revolucionar a educação. Os professores assumem o
papel de participantes, orientam o processo de aprendizagem, organizam atividades para os alunos, com o objetivo de desenvolver estruturas cognitivas num “aprender fazendo” e no “aprender a
aprender”, ajudam a resolver problemas, estimulam as crianças e confiam em suas potencialidades.
Consideram a criança como agente de sua aprendizagem, proporcionando atividades de exploração e de pesquisa, num processo significativo. É válido afirmar que é do diretor a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da política educacional do sistema e do desenvolvimento
pleno dos objetivos educacionais, organizando, dinamizando e coordenando todos os esforços nesse
sentido, e controlando todos os recursos para tal.
Devido à sua posição central na escola, o desempenho de seu papel exerce forte influência sobre toda a equipe. Por isso deve ser um bom articulador, com espírito empreendedor e democrático.
É possível concluir que os gestores são imprescindíveis para o desenvolvimento da escola,
cabendo a ele, a importante missão de unir todos os envolvidos para a construção de uma escola
autônoma baseada em uma gestão democrática participativa, e na LDB.
O projeto político pedagógico da escola serve como reflexão para compreender o seu cotidiano e sua história. O movimento de construção de uma escola que tem como objetivo principal
a qualidade da educação necessita de que todos integrantes dessa equipe estejam unidos e motivados para realizar a tarefa de ampliar as possibilidades e apressar as mudanças que se fazem
necessárias dentro e fora dela.
Baseado nesse pressuposto, torna-se necessário que o gestor e o suporte pedagógico reflitam à sua maneira de participar desse processo democrático, todos num sistema de cooperação,
e corresponsabilidade. Para que reveja posturas, atitudes, e reformule a sua prática pedagógica,
tendo consciência de que cada aluno tem sua história individual, um processo de autoconstrução
que altera, a cada instante, o caminho a ser percorrido.
O professor deve utilizar-se da pedagogia de projetos evitando assim uma aula monótona e
rotineira e proporcionando a oportunidade da participação. Deve também relacionar boas leituras,
planejar atividades e incentivar sempre o hábito de leitura, desde a alfabetização.
E para isso é preciso lançar mão de estratégias lúdicas, como cantinho de leitura, gincanas
culturais, competições literárias, atividades prazerosas onde o incentivo, a imaginação se fazem presentes. Para que exista educação de qualidade é preciso que
haja construção e participação. Assim o contato entre professor, coordenador,
gestor e aluno deve ser constante e contínuo.
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AS COMPETÊNCIAS PARA SER UM BOM PROFESSOR E A
FORMAÇÃO CONTINUADA
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a formação pedagógica para o exercício
do magistério. Foi feito um estudo sobre como o professor relaciona o processo de formação
continuada com a construção de sua prática pedagógica. Enfatizou-se que esta formação oportuniza
ao professor a construção de novos conhecimentos, apropriação de novas técnicas de ensino.
Procurou-se destacar a relação entre formação e a prática do professor, e como a aplicação de
diferentes metodologias pode proporcionar uma aprendizagem significativa e estimulante para o
desenvolvimento intelectual do aluno. Discutiu-se também como a utilização das novas tecnologias
pode auxiliar na organização do trabalho pedagógico, exigindo do docente o desenvolvimento
de novas habilidades e o domínio das novas linguagens. Neste sentido, o estudo reflete sobre
questões relevantes ao professor e sua prática pedagógica, as mudanças paradigmáticas nos
processos de ensinar e aprender, a sua formação, em especial a continuada.

Palavras-chave: Formação Continuada; Professor; Competências.
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INTRODUÇÃO

A

formação continuada não se traduz pelo estudo individual ou coletivo, mas se
concretiza pelo interesse de seus sujeitos em buscá-la, construí-la e vivenciá-la
dia-a-dia na escola, na sala de aula, nos encontros pedagógicos, no horário
pedagógico, nas reuniões com os pais, no planejamento, no manuseio do livro didático, no
atendimento individual ou coletivo com a coordenação pedagógica.
Ela acontece na escola, em toda atividade que o professor possa interagir, seja com
seus alunos, seja com seus colegas professores, coordenadores, gestores. Acredita-se que
a formação dos professores não depende só das universidades, apesar de ser delas o papel
de dar a base sólida.
A aprendizagem é um processo contínuo por isso também a importância dos Cursos de
Formação Continuada. Esses cursos deveriam ser realizados não só fora da escola onde o
professor atua, mas também, dentro dela com a participação de toda a comunidade docente
e administrativa.
Precisa-se de professores capazes de atuar e de recriar ambientes de aprendizagem,
formar professores críticos, reflexivos, autônomos e criativos para buscarem novas possibilidades, novas compreensões, visando contribuir para o processo de mudança do sistema de
ensino.
Justifica-se esse artigo por ser o professor a peça fundamental para suscitar conhecimentos pedagógicos e promover as modificações necessárias no ensino. O interesse em
discutir a formação continuada, justifica-se porque, o processo de formação do professor
apresenta-se fragmentado entre teoria e prática.
É ele que dá sentido à sua formação docente a partir daquilo que faz em sala de aula,
ou seja, de sua prática pedagógica. É a partir das práticas que surgem ou se constroem competências para a mobilização do pensamento pedagógico reflexivo, tão logo haja a formação
continuada.
A formação do professor está diretamente relacionada à qualidade da educação. A rotina
da escola deve se constituir por atividades de aprendizagens significativas, prazerosas para
todos os seus segmentos.
Como objetivo geral pretende-se estudar a formação continuada do professor, suas competências e as novas tecnologias.Como objetivos específicos,discutir a mudança educacional
e as práticas pedagógicas inovadoras na sala de aula, como as novas tecnologias, em sua
formação, através dos cursos à distância e os benefícios desta tecnologia para os alunos na
aprendizagem, fazendo as aulas mais proveitosas e estimulantes.
Pergunta-se como este aprendizado se transforma em uma efetiva mudança na metodologia de trabalho do professor e consequentemente em aprendizagem significativa para o
aluno?
A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com base em autores
especialistas no assunto. Adotamos como referência teórica as contribuições dos seguintes
autores: Antunes, (2001); Nadal, (2005); Perrenoud, (2000); Nóvoa(1997),Freire, (1991), Alarcão, (1998); entre outros.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROFESSOR
Muitas carreiras utilizam integralmente
as tecnologias, se renovam a cada dia. Contudo, essa renovação não ocorre na educação,e muito pouco utiliza o computador, o celular etc, atualizando a forma de o professor
ministrar suas aulas,
Para entrar na matéria, é importante reconhecer que os professores não possuem
apenas saberes, mas também competências
profissionais que não se reduzem ao domínio
dos conteúdos a serem ensinados; aceitar a
ideia de que a profissão muda e sua evolução
exige atualmente que todos os professores
possuam novas competências, antes reservadas aos inovadores ou aos professores que
precisavam lidar a diversidade (PERRENOUD,
2000, p.35).
Segundo o referencial (1999) para a
formação de professores, do MEC, (1999) a
competência, definida neste documento refere-se “[...] à capacidade de mobilizar múltiplos
recursos, entre os quais os conhecimentos
teóricos e experiências da vida profissional e
pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho. Apoia, portanto, no domínio de saberes, mas não apenas
dos saberes teóricos, e refere-se à atuação
em situações complexas.
Tal concepção de competência distingue-se do conceito behaviorista, que se
concentra nos atributos pessoais de cada
professor individualmente. Trata-se de uma
competência que se define em ato, como diz
o referencial, (1999) “em um saber agir que
necessita ser reconhecido pelos pares e pelos outros e cuja constituição pode - e deve
- ser promovida em termos coletivos”.
O que se espera “[...] é que tais competências sejam desenvolvidas coletivamente, preservando-se as singularidades, e que
os próprios professores as valorizem como
necessárias, de modo a, consciente e intencionalmente, procurar garanti-las no conjunto

da equipe. Para isso é importante investir no
aprendizado do trabalho coletivo: aprender a
estudar, a pesquisar, a produzir coletivamente”.Devem-se diferenciar competências de
habilidades:
As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou mental que indica a
capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar
informações, analisar situações-problema,
sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são
exemplos de habilidades• Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam,
por exemplo, uma função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências (MORETTO,
2008, p.46).
Perrenoud, (2000), descreve que todo
o saber que se transmite constitui a essência
da identidade do professor. Assim, as habilidades são reconhecidas se imaginadas com
o emprego de metodologias, se baseando
na ciência dos especialistas, como a didática
das ciências ou a psicologia cognitiva,
Poderíamos dar um status mais invejável a essas habilidades práticas se as tratássemos como "competências"? Para isso, o
corpo docente deveria ter uma visão positiva
da noção de "competência". Isto não é evidente, já que no mundo escolar muitas vezes a
ideia de competências é associada à tradição
utilitarista (saber fazer seu imposto de renda,
ler um manual ou trocar um pneu) ou à característica neoliberal do mundo do trabalho
(PERRENOUD, 2000).
Conforme o autor, muitos professores
resistem de um jeito negativo a esses pontos
de vista, porque precisam lidar o tempo todo
com eles. Os princípios educativos explicam
de maneira mais correta as competências
próprias da profissão dos professores, reformulam os planejamentos da escola para referenciais de competências.
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Ainda Perrenoud, (2000) explica que,
a incriminação moderna das competências
é parecida com uma luta ao mesmo tempo
contra a racionalidade da profissão e asfixiamento dos saberes e da cultura.Se a informação das competências parece para eles,
tecnocracia utilitária, avessa ao humanismo
e a ciência, como os professores reconheceram que desempenham muitas competências
para fazer seu trabalho, ensinar ou mesmo
permitirem a existência e a colaboração em
uma classe e em uma instituição?
Ao nos preocuparmos com as competências, estaremos, acima de tudo, lutando
por uma formação profissional dos professores baseada na realidade das práticas. Contudo, isto também significa ter meios para fazer
a profissão desenvolver por meio de novas
competências,
[...] essas competências dividem-se em
10 grandes "famílias”: 1. Organizar e estimular situações de aprendizagem. 2. Gerar a
progressão das aprendizagens. 3. Conceber
e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. 4. Envolver os alunos em suas
aprendizagens e no trabalho. 5. Trabalhar em
equipe. 6. Participar da gestão da escola. 7.
Informar e envolver os pais. 8. Utilizar as novas tecnologias. 9. Enfrentar os deveres e os
dilemas éticos da profissão. 10. Gerar sua
própria formação contínua (PERRENOUD
2000, p 32).
Analisando a motivação para lutarem
pela profissionalização do ofício de professor,
nos deparamos com dois fatores: primeiro:
transformar as condições de exercer a profissão e, segundo, ambicionar o crescimento
dos sistemas da educação. O ensinar nunca
foi um serviço tranquilo, teve sempre que se
confrontar com resistências, e suas ambiguidades. Contudo, por suas muitas mudanças,
fica cada dia mais complexo ensinar e, especialmente, fazer aprender.

Preciso não separar as competências
relacionadas à profissão. Para a formação de
professores mais adequados, com uma atitude analítica e crítica para o adiantamento
da sociedade, há necessidade do desenvolvimento da profissionalização do professor.
Essas competências não estão relacionadas ao ensino com os alunos, mas que os
professores possam agir como atores coletivos no sistema educativo e profissionalizar a
prática de reflexão,abertos às inovações. O
professor precisa estar atualizado, discutir e
refletir criticamente os fatos cotidianos.
É necessário também, que os professores demonstrem segurança na forma de
organizar e desenvolver suas atividades em
sala de aula, e para isto ele deve continuar
estudando e se atualizando.O professor deverá analisar sua ação pedagógica atendendo
às dificuldades dos alunos e realizando com
competência, habilidade e êxito suas funções.
É este conjunto de fatores que desenvolvem
no professor habilidades fundamentais para
o exercício profissional,
Todo navegante sabe que um farol [...]
não obriga a seguir por um determinado rumo.
Se decidisse obrigar, tiraria completamente a
possibilidade dos navegantes seguirem seus
rumos e seus destinos próprios. Obrigar envolve sempre reduzir os movimentos do outro, aos limites de quem obriga. Um farol não
aconselha porque não detalha procedimentos
apenas mostra-se. Um farol não obriga, um
farol não aconselha, um farol é um referencial. Um navegante responde por sua própria
escolha (BOLOGNA, s/d).
Para ser um bom professor é necessário estar atualizado dos acontecimentos de
seu contexto sociocultural, tendo em vista,
que sempre estão acontecendo fatos novos,
que necessitam ser discutidos em sala de
aula com os alunos e refletir criticamente suas
visões de educação e do seu processo de
formação,
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[...] ser um bom professor na atualidade significa levar em consideração algumas
dimensões do conhecimento profissional relacionados diretamente ao“domínio da matéria
de ensinar, no que diz respeito aos conceitos
e temas que a constituem, às estruturas que
lhes conferem organização interna e o grande
relevância de uns relativamente aos outros” (
ALARCÃO 1998 p.103).
É preciso que os professores demonstram intensa segurança na maneira de organização e desenvolvimento das suas atividades
em sala de aula,
A atividade do professor insere-se num
sistema escolar que tem sua organização
própria, onde o conhecimento do currículo,
entendido como a compreensão do conjunto das áreas disciplinares e não-disciplinares
que integram a organização das atividades
formativas de um determinado nível de ensino, bem como o conhecimento da estrutura
de seus programas, é fundamental (ibid, p.
103).
Outro mito apontado pelos professores
e alunos, em relação ao “bom professor”, encontra-se na afirmação: educador é aquele
que transmite conteúdos já enraizados no seu
imaginário, aquele que tem uma prática tradicional.
O professor deverá pensar, refletir e
analisar sobre o trabalho que realiza, em sua
ação pedagógica visando à aprendizagem,
incluindo aqueles com dificuldades, realizando com competência, habilidade e êxito,suas
funções.
É este conjunto de fatores que desenvolve no professor habilidades fundamentais
para o exercício profissional. É relevante destacar algumas habilidades de um bom professor:
[...] explicitar para os alunos o objetivo
do estudo que vão realizar; localizar historicamente o conteúdo a ser trabalhado; estabelecer relações entre os conteúdos trabalhados e as demais áreas do saber; apresentar

ou escrever o roteiro da aula; incentivar a
participação dos alunos via formulação de
perguntas; usar palavras positivas frente às
respostas dos alunos; tornar compreensível
o conhecimento que põe em disponibilidade
para os alunos; usar corretamente diferentes
recursos tecnológicos; movimentar-se adequadamente no espaço de sala aula a fim
de prender e verificar a atenção dos alunos;
estimular a divergência e a criatividade dos
alunos; apresentar clareza nas explicações e
orientações, fazendo uso de terminologia adequada; utilizar certa dose de senso de humor;
mostrar seriedade e compromisso com sua
tarefa profissional (CUNHA 2004, p. 34).
Alarcão (1988) nos diz que “o desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo,
no confronto de ideias e de práticas, na capacidade de se ouvir a si próprio e do outro
e de se autocriticar”.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
SEGUNDO PAULO FREIRE
A formação de professores é um processo permanente que incorpora as dimensões, inicial e continuada. Visto de forma ampla, ultrapassa as ofertas e práticas formais,
originadas nas políticas públicas e educacionais, inscrevendo-se também no cotidiano do
exercício profissional como uma prática pedagógica escolar efetiva,
Na perspectiva “freireana”, o projeto de
educação que ganhou o mundo, conhecido
como pedagogia do oprimido - não o livro – é
o projeto que se referencia na “educação em
favor da emancipação permanente dos seres humanos, considerados como classe ou
como indivíduos, educação que se põe como
um que fazer histórico em consonância com a
também histórica natureza humana, inclusive,
finita, limitada” (FREIRE, 1991, p. 72).
Essa perspectiva de educação e de
formação de professores/as se diferencia de
outras a partir de algumas exigências que ela
faz face ao projeto que reivindica e se propõe.
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Essas exigências encontram em Paulo
Freire respostas como bases para a reflexão,
as quais se consideram como princípios úteis
aos processos formadores:1- a formação seja
ela inicial ou continuada solicita um contexto de problematização da realidade; 2- escutar, como fundamento do diálogo é uma
prática e também um conteúdo indispensável
no processo de formação; 3- o tempo é uma
dimensão fundamental para a materialidade
das políticas e da intencionalidade educativa;
4-a relação dialógica é expressão da relação
teoria-prática que traduz a concretude de uma
concepção formadora.
A formação seja ela inicial ou continuada solicita um contexto de problematização
da realidade,
Problematizar é tomar a educação e
seu projeto cultural, histórico e socialmente
situado, como objeto sobre e a partir do qual
reflete o educador em formação. É tomá-los
como ato de conhecimento que requer a
aprendizagem do pensar, do refletir rigoroso,
crítico, problematizador. Ato em que o educador se torna o especialista em transferir conhecimento (FREIRE, 1991, p. 72).
Problematizar é mais que construir
perguntas ou dar respostas, é um convite
à reflexão, à discussão, e aos estudos. Assim, tomando as palavras de Freire, “[...] há
necessidade de se construir um “repertório
dos anseios, dos sonhos, dos desejos” que
constitui uma das vantagens de um trabalho
em que a própria metodologia da pesquisa a
faz pedagógica e conscientizante” (FREIRE,
1991, p. 32).
No processo de formação de professores deveria ser esclarecida a importância de
escutar o aluno, uma vez que é fundamental
estabelecer o diálogo na prática docente,
Não há exercício do diálogo sem o exercício da escuta atenta, nem sem o silêncio
como uma atitude fundamental no espaço da
comunicação. É escutando que se aprende
a falar. É possível identificar a escuta como

atitude, saber da formação como prática pedagógica docente. Ele mostra a importância
pedagógica e social de “escutar” o educando
em suas dúvidas, em seus receios, em sua
incompetência provisória. E ao escutá-lo reafirma aprendo a falar com ele (FREIRE 1996,
p. 135).
No caso dos processos de formação
dos profissionais da educação, essa aprendizagem é dupla e simultânea. Dá-se entre
formadores/as e profissionais em formação
nas instituições formadoras e, nas de exercício profissional, na relação docente-discente
da educação básica nas suas etapas e modalidades incluindo todas as faixas etárias:
crianças, jovens e adultos.
Por isso, citando Freire, está colocada
a importância do “ouvir meninos e meninas,
sociedades de bairro, pais, mães, diretoras
de escolas, delegados de ensino, professoras, supervisoras, comunidade científica, zeladores, merendeiras etc” (FREIRE 1991, p.
35, isto é, a escuta daqueles e daquelas que
estão envolvidos com a educação em todos
os níveis.
Na verdade, aprender, ensinar a escutar
é ao mesmo tempo um conteúdo da formação de professores e um conteúdo do exercício profissional. Repertoriar as qualidades
que a escuta oportuniza na constituição do
ser professor/a no exercício democrático da
profissão é desencadear o processo de se
constituir como pessoa e como profissional,
a partir da perspectiva freireana,
Escutar é obviamente algo que vai mais
além da possibilidade auditiva de cada um.
Escutar, no sentido aqui discutido, significa
a disponibilidade permanente por parte do
sujeito que escuta para a abertura à fala do
outro, ao gesto do outro, às diferenças do
outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que
escutar exija de quem realmente escuta sua
redução ao outro que fala (FREIRE, 1991, p.
135).
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A escuta como atitude e conteúdo programático da formação e do exercício profissional ganha evidência nos escritos de Freire,
como podemos ver através dele próprio quando se reporta aos que buscam a escola, aos/
às profissionais da educação e ao campo da
escolarização,
É preciso que falem a nós de como
vêem a escola, de como gostariam que ela
fosse; que nos digam algo sobre o que se
ensina ou não se ensina na escola, de como
se ensina. Ninguém democratiza a escola
sozinha, a partir do gabinete do secretário
(FREIRE, 1991, p.43).
Os gestos como saber docente estão na
base dos processos interativos. São formas
de comunicação, de avaliação, de incentivo,
de afirmação ou de negação. Estão distribuídos, construídos, multiplicados nos diferentes
espaços de aprendizagens com repercussões
no processo da formação humana.
A relação dialógica é expressão da relação teoria-prática e traduz a concretude de
uma concepção formadora,
Permite o respeito à cultura do aluno, à
valorização do conhecimento que o educando traz, enfim, um trabalho a partir da visão
de mundo do educando é sem dúvida um dos
eixos fundamentais sobre os quais deve se
apoiar a prática pedagógica de professores
e professoras (FREIRE, 1991, p.82).
Esses conteúdos são úteis à formação
de professores, ao mesmo tempo em que
constituem uma prática docente, fazem parte
da discussão do caráter político e complexo
da educação,
A coerência como uma atitude necessária ao professor/a, como um conteúdo da
formação dos sujeitos formadores e em formação e como busca ao exercício de relação
teoria prática, diz da necessidade de “diminuir
a distância entre o que dizemos e o que fazemos'' (FREIRE, 1991, p.84).

É comum ouvir dos professores que
uma aula elaborada baseada em diálogos é
sempre frustrada pela indisciplina, uma vez
que os alunos todos querem falar ao mesmo
tempo. Ainda em relação ao aspecto dialógico das aulas, alguns professores afirmam
não ser possível em virtude de uma grade de
conteúdos excessiva a cumprir.
Basear-se na Pedagogia Freireana para
a formação de professores é provocar um
processo de diálogo e reflexão da prática, estabelecendo novas relações do conhecimento
e a sociedade.

AS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR
Conforme o Perrenoud, (2000) há atualmente um referencial que dispõe cerca de cinquenta competências capitais na profissão do
educador. Muitas delas são atuais e tiveram
um crescimento grande, devido às mudanças
do sistema educativo, e também da profissão,
da qualidade do trabalho dos professores. As
competências estão divididas em dez grandes "famílias":
1.
Organizar e estimular situações
de aprendizagem. 2. Gerar a progressão das
aprendizagens. 3. Conceber e fazer com que
os dispositivos de diferenciação evoluam. 4.
Envolver os alunos em suas aprendizagens e
no trabalho. 5. Trabalhar em equipe. 6. Participar da gestão da escola. 7. Informar e envolver os pais. 8. Utilizar as novas tecnologias.
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos
da profissão. 10. Gerar sua própria formação
contínua (PERRENOUD, 2000).
Pergunta-se: Serão Novas essas competências? Elas são definidas como a "nova
profissão", esquematizada por Meirieu (1990)
há mais de 10 anos? Elas simulam um paradigma ou são permanentes no ensino do
professor?
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Os aspectos e as novas práticas pedagógicas se desenvolvem de maneira progressiva. Primeiramente são feitas em escolas e
classes atípicas, bem antes de serem aceitas
pela escola e pelos profissionais, em cada
época do processo educativo, vemos uma
grande variedade de práticas que se mesclam com a tradicional e as inovadoras.
Muitas maneiras de lecionar vão desaparecendo, e outras ganham importância.
Aquelas que integravam a profissão, hoje se
incluem na tradição, ao mesmo tempo em
que outras, a dos militantes, se integram aos
poucos à identidade e às ferramentas do professor da base.
Quando nos preocupamos com as
competências do professor, estamos querendo uma formação profissional fundamentada
na realidade prática deles, isto quer dizer ter
elementos para que a profissão evolua pelo
desenvolvimento de novas competências. Essas são determinadas tanto com a didática
pontual, fundamentada nas ciências cognitivas, quanto a aspectos transversais que unem
a psicanálise e a sociologia para explicá-la e
compreendê-la.
É necessário fazer uma transição para
uma décima primeira família de competências, que dependerão de outras. Essas competências não estão relacionadas ao trabalho
com os alunos, mas sim aos professores para
que atuem como um ator coletivo no sistema,dirigindo o movimento para a profissionalização,oexercício da reflexão, e também de
dominar as novas técnicas.

3. A CONSTRUÇÃO DE UM
NOVO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Na sociedade do conhecimento, ainda,
pode-se perceber, que muitos docentes do
ensino superior continuam atrelados aos paradigmas do modelo de educação tradicional,
preocupando-se apenas com a mera transmissão de informações, na elaboração de
aulas expositivas, cansativas e enfadonhas,
que desmotivam os alunos a participarem do
processo de ensino-aprendizagem.
Apesar disto, percebe-se que, um significativo número de docentes se preocupa
em inserir seus alunos nesse processo, procurando envolvê-los com a matéria a ser estudada, conscientizando-os de que eles são os
sujeitos do novo processo de ensino-aprendizagem.
O novo docente do ensino superior
deve ensinar seu aluno a aprender, a pensar,
a contextualizar, e a emitir sua própria opinião.
Exige-se para a atual prática da docência universitária um novo perfil docente que busque
a construção de um novo modelo de ensino-aprendizagem.
O professor deverá atuar como orientador das atividades acadêmicas necessárias
para a construção do aprendizado de seus
alunos, atuando como elemento motivador
e, ao mesmo tempo, estimulando-os em seu
desenvolvimento, mostrando sua evolução ao
longo do período de aprendizagem, direcionando-os através de medidas corretivas.
O professor universitário deverá constituir com seus alunos e grupos de estudos
visando o alcance de objetivos em comum,
estimulando-os a trabalhar em equipe, buscando a solução mútua de problemas, mostrando que eles são capazes de aprenderem
uns com os outros.
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É importante que haja, durante a realização dos trabalhos acadêmicos, um feedback
frequente entre os participantes envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem, professor
e aluno, para que se construa uma relação de
confiança, visando à construção de relação
fundamentada no diálogo,

Ser professor então passa a ter um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar, solicitando que o professor saiba articular o saber de forma significativa, desdobrando uma
visão de totalidade e não fragmentação, de
completude e não de dimensão lacunar, de
participação e não de isolacionistas de ações.

É importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria e co-responsabilidade com os alunos planejando o curso juntos, usando técnicas em sala de aula
que facilitem a participação e considerando
os seus alunos adultos que podem se co-responsabilizar por seu período de formação
profissional (MASETTO, 2003, p.30).

A formação de professores na perspectiva reflexiva é uma necessidade, além disso,
se configura como uma política de valorização
do desenvolvimento pessoal e profissional
dos professores e das instituições escolares,
uma vez que supõe condições de trabalho
propiciadoras da formação contínua dos professores, do local de trabalho, em redes de
autoformação e em parceria com outras instituições de formação.

O perfil do novo docente exige que ele
participe mais efetivamente do processo de
ensino-aprendizagem, como mediador das
informações de que dispõe, e não apenas
como mero transmissor delas, transformando-as em conhecimento, contribuindo, desta
forma, para a construção de um modelo educacional que vise à formação de profissionais
e cidadãos, que devem estar sintonizados
com as inovações tecnológicas e científicas
da sociedade do conhecimento onde se encontram inseridos.
O perfil do professor para o século XXI
busca a construção de uma identidade profissional que não seja imutável, mas capaz
de leituras aprofundadas sobre o fenômeno
educacional. Tal perfil se caracteriza por um
processo de construção do sujeito historicamente situado, e tem haver com o que emerge da necessidade da sociedade em dado
contexto e momento histórico, tomando as finalidades educacionais da sociedade em seu
conjunto para compreender o sujeito que se
pretende formar.
Muito mais do que se pretender ler os desafios desta sociedade de uma maneira linear
cabe ao professor refletir sobre sua realidade, sobre as múltiplas determinações que condicionam
a reprodução ou transformação da sociedade,
mobilizando-a por meio de interlocutores o objeto
histórico de sua adesão ou contestação.

Isto porque trabalham no conhecimento
e na dinâmica da sociedade multimídia, da
globalização, da multiculturalidade, das transformações dos mercados produtivos, da formação de alunos crianças e jovens.

A FORMAÇÃO DOCENTE: UMA
REFLEXÃO NECESSÁRIA
Os saberes pedagógicos estão intrinsecamente articulados, como elementos de
conscientização do professor e sua atuação
numa sociedade conflituosa,que contribui
para uma intervenção política de reflexão sobre a realidade vivida.
O fenômeno educacional no contexto
escolar e a formação do professor são elementos que não devem ser tomados como
relações polarizadas e distantes, uma vez que
no processo de aprender-ensinar-aprender,
existem leituras que não se limitam a um ou
a outro polo e muito menos somente a bipolarização enfatizada, pois são solicitações
de encaminhamentos que estão difusas na
totalidade social e que demandam uma mudança dos saberes (todos), trazendo à luz a
explicitação de sua realidade concreta. (LIMA,
2007).
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Lima (2007) observa que o olhar de unidade na diversidade de leituras sobre o contexto escolar é um dos principais instrumentos dos saberes pedagógicos da educação
contemporânea, pois assim como o próprio
homem que se redescobre em cada etapa de
sua existência, também o conhecimento de si
e do mundo vai se desdobrando sobre distintas perspectivas, construindo-se e reconstruindo-se numa ação comunicativa dinâmica.
É a partir destas pontuações que o novo
professor precisa se pautar, não perdendo de
vista a atualização de seus olhares: nas leituras conceituais e problematizadas da literatura especializada, de uma avaliação constante
de sua formação e seu papel social enquanto educador e construtor de opiniões “junto
com”, na ponderação dos saberes pedagógicos necessários ao exercício de sua ação
interventiva na escola e nas descobertas do
homem e do mundo.

[...] para usar os recursos da informática
na prática docente a formação do professor
não pode se restringir à passagem de informações sobre o uso pedagógico da informática.
Ela deve oferecer condições para o professor
construir conhecimento sobre técnicas computacionais e entender por que e como integrar
o computador em sua prática pedagógica (VALENTE, 2001, p.3).
Valente (2001) sugere que o profissional da educação precisa de formação contínua com a finalidade de apoiar sua prática. Ou
seja, à medida que ele se propõe a explorar as
TI (Tecnologia da Informação) na sua prática,
ele tem a possibilidade de refletir sobre este
uso.

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS E A
PRÁTICA DOCENTE

Uma contribuição da educação à distância é a possibilidade de atender professores
das cidades mais distantes do país, através
da interação virtual e ainda comparar as práticas docentes nas diversas realidades sociais
e culturais com a construção de novos conhecimentos utilizando este recurso,

Segundo Freire (1998), ser professor implica em um compromisso constante com as
práticas sociais, sendo que a internet é uma
ferramenta que faz parte da sociedade atual
e requer uma prática crítica-reflexiva, pois os
conteúdos veiculados necessitam uma análise crítica quanto à veracidade e aprofundamento, isto é duvidar da informação e buscar
fontes consistentes com uma base técnica e
científica.

[...] o “estar junto virtual” permite um tipo
de formação que é muito difícil de ser realizado
presencialmente. Primeiro, é quase impossível
criar um curso com participantes das mais remotas regiões do país e que usa como objeto
de reflexão e de formação tanto a realidade
desses professores quanto a própria experiência e implantação da informática nas respectivas atividades pedagógicas (VALENTE, 1997,
p. 3).

O uso da tecnologia na aprendizagem
é mais uma ferramenta, no processo de formação do professor. A tecnologia da informática favorece a renovação que pode dar ao
estudante a chance de melhorar sua conexão
de informações e ampliar conhecimentos. As
pesquisas apontam que as tecnologias influenciam as pessoas, a Educação e a sociedade. A escola ao diversificar as opções
de aprendizagem tecnológica pode auxiliar a
sociedade a desenvolver um ambiente cultural e também científico,

As escolas devem manter uma sala de
informática e um professor capacitado para ministrar aulas. Os professores deverão utilizar
esse laboratório para programar suas atividades e melhorar seu desempenho. Contreras
(2002), afirma que, dentre as reivindicações
dos professores, destaca-se, entre outras coisas, a exigência pela facilidade de atualização
(formação continuada), como profissionais que
se reconhecem em formação permanente devido à relevância da função social que cumprem.
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O processo de informatização em nossa sociedade vem acompanhado da crescente
utilização da informática também nas escolas.
A formação inicial do professor para a utilização da informática nas práticas educativas não
tem sido priorizada quanto à compra de computadores de última geração e de programas
educativos pelas escolas, como se os equipamentos sozinhos pudessem melhorar a qualidade das práticas educativas,
[...] o termo “informática na educação''
refere-se à inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de
educação. Assim concebido, o computador é
uma ferramenta que pode auxiliar o professor
a promover aprendizagem, autonomia, criticidade e criatividade do aluno (VALENTE, 1997,
p. 2).
Os conhecimentos técnicos e pedagógicos devem evoluir juntos, simultaneamente,
com trocas de ideias. O domínio das técnicas
acontece por necessidades e exigências do
pedagógico e o inverso também acontece.
A formação do profissional prático não
pode apenas enfatizar o aprendizado operacional das ferramentas computacionais, tampouco o aprendizado sobre o que demanda
uma determinada teoria educacional, precisa
construir novos conhecimentos; relacionar, relativizar e integrar diferentes conteúdos; (re)
significar aquilo que ele sabe fazer com vistas
a(re)construir um referencial pedagógico na e
para uma nova prática.
A formação de professores para a utilização de computadores na Educação pode vir
a contribuir para o aprimoramento da prática
educativa, se pautada pela compreensão das
possibilidades e limites deste instrumento na
concretização do papel educativo da escola,
A formação do professor deve prover
condições para que ele construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, entenda
por que e como integrar o computador na sua
prática pedagógica e seja capaz de superar

barreiras de ordem administrativa e pedagógica (VALENTE, 1997, p. 14).
Os profissionais da educação devem
se adaptar a novas formas de aprendizagem
como a educação continuada e a formação
permanente, para que possam reavaliar suas
estratégias pedagógicas e metodologias de
ensino.
No contexto de reformas do sistema educativo, a formação continuada é uma alternativa de grande valia, pois contribui para novas
práticas educativas, qualificando os profissionais da educação em tempo real utilizando vários recursos tecnológicos de acordo com as
necessidades de cada instituição.
Deste modo, a educação à distância
auxilia na expansão da formação contínua
utilizando tecnologias interativas, multimídia,
hipermídia, realidade virtual, que vão da apresentação de conteúdos multimídias interativos
a intermediação entre aluno e professor, ou
entre aluno e aluno, via videoconferência, chat
ou outros meios interativos de comunicação
eletrônica.
Verifica-se uma tendência de se convergir as duas modalidades, tecnologias interativas com a educação à distância, visando
à coexistência de uma situação presencial e
virtual na educação do futuro. Através desses
recursos abrem-se possibilidades para a profissionalização e valorização dos educadores.
Este recurso também possibilita o diálogo, a
conexão e a interação entre universidade e outras instituições educacionais, criando espaços
para a realização de trabalhos compartilhados
e estabelecendo uma relação mais próxima
entre pesquisadores e professores no mundo
inteiro.
É importante também repensar a atuação docente além do exercício da sala de
aula, além das burocracias de preenchimento
de fichas. Todavia, é preciso que esta formação seja vista como uma etapa procedimental da prática docente, visando à melhoria do
ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho discutiu sobre a importância da formação continuada e de o professor
participar de programas voltados para a atualização profissional, buscando cursos em várias
Instituições de Ensino.
Nesse sentido, acreditamos que a criação de espaços de formação continuada dentro
da perspectiva da educação para a autonomia, com o aporte teórico freireano, configurar-se-ia
em importante instrumento de reflexão e ressignificação das práticas atendendo verdadeiramente aos ideais de uma educação transformadora.
É preciso também o empenho do poder público em qualificar os professores para atender as necessidades da escola, permitindo o estabelecimento de canais de comunicação
entre o ensino superior e as unidades escolares.
No contexto de reformas do sistema educativo, a formação continuada é uma alternativa
de grande valia, pois contribui para novas práticas educativas, qualificando os profissionais
da educação em tempo real utilizando-se de vários recursos tecnológicos de acordo com as
necessidades de cada instituição.
Deste modo, a educação à distância tem potencial para expandir a formação contínua
através das tecnologias interativas, superando as barreiras geográficas, e nesse processo
abrem possibilidades para a profissionalização e valorização dos educadores, favorecendo
o diálogo, em tempo real, possibilitando também ampliar a conexão e a interação entre universidade e outras instituições educacionais, criando espaços para a realização de trabalhos
compartilhados e estabelecendo uma relação mais próxima entre pesquisadores e professores
no mundo inteiro.
Para uma mudança e melhora no desempenho dos professores de educação Fundamental é primordial que busquem momentos de reflexão sobre a sua prática pedagógica através
da formação continuada.A formação de professores para a utilização de computadores na
Educação pode vir a contribuir para o aprimoramento da prática educativa, uma vez que o
computador é uma ferramenta que desperta o interesse dos alunos e abre uma série de possibilidades de aplicação de jogos matemáticos, pesquisas e outras atividades que melhoram
a qualidade da aula.
A formação continuada não deve ser algo eventual, precisa ser parte integrante do exercício profissional do professor. Entende-se que a melhoria do ensino também deve estar nas
melhores condições de trabalho e de vida, pois é a partir dessas condições que o professor
pode dispor de tempo e vontade para ampliar suas qualificações. Certamente as mudanças
na escola perpassam pela melhoria na formação do professor, especialmente no sentido de
elevar a qualidade da escola pública brasileira, marcada pelos elevados índices de retenção
e evasão escolar.
Pode-se concluir que existe um descompasso entre o que é oferecido aos professores
nos cursos de formação inicial e a realidade com o qual eles se deparam nas escolas. Os
cursos de formação continuada devem proporcionar aos docentes uma reflexão sobre a prática, proporcionando situações sobre os problemas da realidade escolar, mostrando através
de debates algumas soluções viáveis.
Por esta razão é preciso incentivar o professor a rever sua prática, compartilhar suas
dúvidas, questionamentos de forma reflexiva com a finalidade de buscar métodos mais atuais e prazerosos para ensinar. Construir um novo referencial
pedagógico que concebe o uso da tecnologia não apenas como um recurso
para a modernização do ensino, mas inúmeras possibilidades envolvendo
conteúdos interdisciplinares.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE PARA A APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho possui o objetivo de apresentar, por meio de uma reflexão teórica como
a afetividade influência no aprendizado das crianças nos primeiros anos escolares. A afetividade
aparece desde as primeiras manifestações da existência humana. Após as interações familiares,
a interação professor-aluno é a interação mais significativa na vida de uma criança e quando ela
é permeada por afetividade a aprendizagem se torna mais significativa. Os objetivos da pesquisa
centraram-se em identificar a relação da afetividade com o sucesso de uma aprendizagem.

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

O

estudo que baseou esta pesquisa tem por objetivo principal lançar uma reflexão
a respeito da afetividade e sua importância no processo de formação da criança,
principalmente no que diz respeito à sua relação com a prática educativa de

qualidade.

Afetividade é um termo limitado e amplo ao mesmo tempo. Diz-se que é limitado porque
os sentimentos que se movem, num nível subjetivo, em busca de seu encontro e percepção dá,
a cada indivíduo, a liberdade para sentir e expressá-la segundo suas próprias necessidades
e desejos. Amplo, quando essas necessidades e desejos se fundam para explicar a natureza
social que justifica as atitudes e comportamentos humanos (DAVIS, 2005).
Entre outras características, as relações sociais são formadas por aspectos afetivos que
dão características à formação da personalidade a partir de seu nascimento e fundamentam
os significados por meio das experiências vividas.
O papel da afetividade pensando no desenvolvimento integral da criança é identificar
a relação dos vínculos afetivos construídos socialmente no contexto escolar e a eficácia da
aprendizagem mediada pelo adulto.
Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo específico, verificar como se dá o processo de construção da afetividade na primeira infância, além de procurar entender o papel
do professor no desenvolvimento da criança quando a afetividade está presente.
A metodologia deste trabalho foi de cunho teórico. Dentre as referências teóricas sobre
afetividade, adotou-se como principais para as análises neste estudo, as produções de Branden (1998), Nery (2003), Galvão (1995), Pulaski (1986) e Freire (1996), pois considerou-se
que estes trabalhos demonstram a importância da afetividade na constituição da personalidade
humana, visto que seu início não ocorre isolada de um contexto social, da relação entre os
sujeitos.
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UM OLHAR SOBRE A AFETIVIDADE
As relações sociais precedem as relações com o mundo e por isso, o “outro” tem
papel fundamental na conquista desse mundo.
Os vínculos afetivos que são construídos socialmente baseiam a caracterização do papel
social que representa o ser humano ao longo
da vida. Neste sentido, destaca-se a importância da interação entre ser humano e o mundo
e entre si.
A interação social decorre dentro de um
dispositivo cultural. Por cultura de um grupo
de pessoas significam-se seu modo global
de vida, sua língua, seus modos de perceber,
classificar e pensar a respeito do mundo, formas de comunicação não-verbal e interação
social, normas e convenções sobre comportamento, valores morais e ideais. [...] Todos
esses aspectos da cultura afetam o comportamento social, direta ou indiretamente (ARGYLE,
1974, p.148).
Os vínculos afetivos estabelecidos socialmente criam condutas e emoções únicas
e específicas, caracterizando o processo contínuo e co-construído de formação da identidade subjetiva e concomitantemente social dos
indivíduos.
Ao longo da humanidade, vários pensadores e filósofos falaram sobre a separação
entre aspectos racionais e aspectos afetivos,
mas foi Jean Piaget (1896-1980) quem começou um questionamento sobre o tema repercutido nas concepções nascentes de sua época,
defendendo o pensamento de que não existem
estados afetivos sem serem permeados por
elementos cognitivos, da mesma forma que
não existem comportamentos cognitivos sem
carga afetiva (PULASKI, 1980).
Pulaski (1986), sobre o pensamento de
Piaget, destaca que o conhecimento é construído pelo próprio indivíduo, não tendo a ver nem
uma determinação genética nem uma determinação do meio, mas sim, por meio de uma
troca entre as ações sobre os objetos e entre
suas próprias relações.

A afetividade como dominante das emoções, dos sentimentos, das experiências sensíveis e, principalmente, da capacidade de
entrar em contato com sensações, reflete nas
vivências dos indivíduos e nas suas formas
de expressão essencialmente humanas. Uma
aprendizagem emocional estabelecida por
meio de um vínculo afetivo possibilita a autocompreensão e a efetivação dos potenciais
criativos dos seres humanos.
Autores que escrevem sobre o tema,
como Vygotsky, deixam claro a importância da
infância e das etapas de evolução da criança bem como as relações que mantêm com
o meio cultural e a construção da linguagem,
para o processo de desenvolvimento cognitivo.
“A linguagem e o pensamento humano têm
origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao
estudo e à explicação das funções superiores”.
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p 87).
Analisando a teoria de Wallon sobre o
desenvolvimento da criança, Galvão (1995),
afirma que no contexto do desenvolvimento
infantil podem-se identificar a existência de
etapas diferentes, porém integradas gradualmente, que se caracteriza pela apresentação
de necessidades e interesses específicos que,
seguindo uma ordem, se unem para fundamentar cada etapa seguinte.
Pode-se complementar que segundo
Wallon:
[...] estas revoluções de idade para idade
não são improvisadas por cada indivíduo. São
a própria razão da infância, que tende para a
edificação do adulto como exemplar da espécie. Estão inscritas, no momento oportuno, no
desenvolvimento que conduz a esse objetivo
(apud MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p.59).
Mahoney e Almeida (2006), escrevem
que, segundo a proposta de Walloniana, tais
etapas ou estágios podem ser assim definidos:
Impulsivo Emocional, que compreende o período de 0 a 1 ano; Sensório-motor e Projetivo
que se observa nas crianças de 1 a 3 anos;
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Personalismo que se identifica em crianças de
3 a 6 anos; Categorial, observado em crianças
de 6 a 11 anos; Puberdade e Adolescência
que se estende dos 11 anos em diante.
Existem estágios em que a afetividade
está focada na busca do entendimento de si
mesmo, de forma que “o conjunto afetivo está
mais evidenciado nos estágios impulsivo-emocional, personalismo, puberdade e adolescência” (MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p. 60).
Ainda sobre a afetividade, Galvão (1995,
p.39), destaca que, “Conforme as disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemente com um ou outro aspecto de seu contexto, retirando dele os recursos para o seu
desenvolvimento”.
Ela ainda escreve que há momentos e
períodos em que a criança volta sua atenção
para a exploração do mundo por meio de suas
ações, ora para a formação de vínculos e ainda à reflexão mental dessas experiências num
nível abstrato e cognitivo.
A afetividade e a razão são conceitos
que se complementam: a afetividade é o suporte que dá sentido à ação, enquanto a razão
permite ao sujeito identificar desejos, sentimentos variados, e se empenhar em obter êxito
nessas ações.
Golse (1998, p 157.) escreve que: “a inteligência não se inicia nem pelo conhecimento do eu, nem pelo das coisas, mas pelo de
sua interação”. O processo de desenvolvimento humano ocorre de forma integral envolvendo
os aspectos físicos, emocionais e sociais.
O contexto pelo qual se dá o desenvolvimento humano configura-se em tipos particulares de interações entre o indivíduo e seu
ambiente. Nessas interações devem ser consideradas a dimensão física do espaço, as pessoas do convívio social próximo, a linguagem
e os conhecimentos.
Toda atividade humana é resultado de
uma motivação interior que interfere no meio
de comportamento adotado frente a um estí-

mulo. Os motivos são o que formam a dimensão emocional do homem e influencia parte de
seu comportamento,
[...] o indivíduo estrutura sua personalidade a partir do final da infância, quando já pode
ter seu próprio sistema de normas e valores,
ou seja, uma moral autônoma. Entretanto, esse
sistema de normas e valores vai ser estabelecido com base nas experiências infantis, entre
as quais uma das mais importantes é o clima
psicológico [...] (PILETTI, 1988, p. 276).
A maneira com que o homem entende o
meio social e as relações com o outro, sintetiza
as informações, fazendo com que, por meio
da relação com os afetos que as envolvem,
desenvolva um determinado comportamento
em relação ao meio e às pessoas.
Assim sendo, algumas mudanças de
atitudes sempre virão antes da apreensão de
novas informações, novos conhecimentos, novos afetos e situações uma vez vivenciadas
(NERY, 2003).
A afetividade faz parte da subjetividade sendo as expressões melhor entendidas
se levados em consideração os afetos que
as acompanham. Logo os afetos influenciam
o comportamento humano e constitui um aspecto de suma importância na vida psíquica,
já que, expressam-se nos desejos, sonhos,
expectativas, palavras e gestos que cada ser
humano nutre ao longo da vida.
Emoção e cognição complementam-se
para possibilitar a apreensão da realidade externa (FIAMENGHI, 2001). Para Piaget (apud
PULASKI, 1986, p.139), “[...] todo ato inteligente é acompanhado por sentimentos (de interesse, de prazer, de esforço etc.), e que esses
sentimentos fornecem a motivação, a energia
que ativa o crescimento intelectual”.
Entende-se então que os processos
mentais sempre são fundamentados por algum tipo de sentimento produzido subjetivamente conforme as necessidades sentidas
pelos indivíduos.
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Os vínculos afetivos enquanto acolhimentos se tornam uma questão primordial
para o crescimento e desenvolvimento global
da criança. Escreve Nery (2003) que a afetividade traz condição de ampliação da interação
social, tornando sólidas as relações de amizade e promovendo a qualidade dos relacionamentos que por sua vez dá aos objetos do conhecimento um sentido afetivo e significativo.
Os fenômenos afetivos, considerados
pertencentes a uma ordem subjetiva são dependentes da ação do meio sociocultural externo ao homem, uma vez que, suas formações
derivam da qualidade dessas interações e experiências vivenciadas.
Uma comunicação que não é desenvolvida corretamente ou entremeada por marcas
afetivas desagradáveis deságua na formação
da personalidade e identidade infantil e se manifesta por perturbações ou dificuldades nos
processos e relações que as crianças vêm a
estabelecer no seu dia-a-dia (VAYER, 1989).
Sempre que a afetividade se manifesta
num clima de acolhimento, ternura, empatia,
gosto, desejo, inclinação e compreensão, enriquece as interações e trocas o que facilita a linguagem comunicativa entre os sujeitos, donos
de ação, e proporcionando o desenvolvimento
de suas potencialidades de uma forma integral.
Para Borba e Spazziani (2007, p. 2) “A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa
de que o ser humano pode participar”.
Os indivíduos possuem necessidades físicas e emocionais que, quando atendidas, formam um forte laço emocional construído com
base na interação com os outros indivíduos.
É possível entender que o contato social
pode ser considerado como o suporte afetivo
do desenvolvimento dos sentimentos dos indivíduos em relação ao meio que o cercam,
pois, possibilita a construção de esquemas de
ações e comportamentos frente aos objetos,
situações e pessoas (BRANDEN, 1998).

As atitudes são então, respostas conjugadas pelas dimensões cognitiva, emocional
e comportamental construídas socialmente,
tendo em vista os estímulos recebidos.
Fiamenghi (2001, p.71) escreve que, “As
pessoas não nascem com atitudes. Os principais fatores que auxiliam a formar atitudes
estão ligados à aprendizagem, principalmente
a relação entre a formação de conceitos e a
formação de atitudes”.
Esta aprendizagem é gerada pelos níveis
de interação com o meio em que o ser humano vive e determinam o tipo de comportamento
social que ele vai adquirir. Conclui-se então,
que a relação entre o adulto e a criança é permeada de significados à medida que se torna
uma relação prazerosa, solidária e comunicativa para ambos.
Branden (1998) escreve ainda que, tais
relações fundamentam a introdução da criança
dentro da cultura social a qual é pertencente e
são responsáveis por sua adaptação no mundo. Desta maneira, entende-se a importância
das relações sociais como suporte afetivo garantindo à criança a integração e compreensão
do mundo subjetivo e ao mesmo tempo exterior, à sua volta.

APRENDIZAGEM E AFETIVIDADE
Pensando-se sobre os aspectos essenciais do ato de aprender e refletindo sobre a
relação que existe entre afetividade e aprendizagem, o afeto é entendido como um comprometimento pessoal do educador e também
profissional, muito além da amizade e do carinho.
O educador deve se dedicar ao seu fazer docente, realizando de forma eficaz, demonstrando respeito pelo educando como um
ser de infinita capacidade.
O professor deve se mostrar como um
mediador que busca em seus afazeres empregar toda a afetividade que o moveu a exercer
tal função social, a partir de suas crenças, optar por buscar e criar meios para que não fique
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nenhum de seus alunos sem esse essencial
cuidado que levará ao desenvolvimento das
suas várias aptidões.
Há possibilidade de aprendizado frente
a como o aluno se sente, da atitude, comportamento do professor e da escola, de seus
colegas, do contexto que estiver inserido.
Nos afetos os conhecimentos se constroem a partir das relações que as pessoas estabelecem e essas relações dão a noção para
o sujeito de quem ele é. A qualidade dessas
relações estabelecidas com o mundo permite
ao sujeito contextualizar com seu educador e
demonstrar a partir do retorno desta inter-relação. Neste sentido Wallon escreve que:
O eu e o outro constituem-se, então, simultaneamente, a partir de um processo gradual de diferenciação, oposição e complementaridade recíproca. Compreendidos como um par
antagônico, complementam-se pela a própria
oposição. De fato, o Outro faz-se atribuir tanta
realidade íntima pela consciência como o Eu, e
o Eu não parece comportar menos aparências
externas que o Outro (WALLON, 1975, p.159).
O eu, o outro e as interações determinam a personalidade do sujeito e a forma que
ele vai interagir com o mundo. O estado emocional, a forma que ele vai se direcionar em
variadas atividades é determinada pela relação
e o clima que ele estabelece e, a partir daí ele
edificará o seu campo afetivo.

ça-criança a partir da teoria walloniana.
As crianças cuidadas e educadas eram
da faixa etária de 0 a 3 anos e nessa pesquisa
ficou claro, a partir das respostas das professoras, a dificuldade em definir o termo afetividade, muitas vezes confundindo-se com o
carinho, o respeito, e as relações epidérmicas,
porém ficou claro que elas compreendem que
“cada pessoa” afeta e é afetada pelo outro,
de um modo diferente (CACHEFFO; GARMS,
2015, p. 21).
As autoras expõem a necessidade da
formação continuada para os profissionais da
educação que aborde a afetividade como elemento inerente ao desenvolvimento humano e
corresponsável pela aprendizagem.
É interessante observar que as professoras participantes sabem que a afetividade
está presente em todos os momentos o que
abrange também a motricidade e a cognição,
na convivência entre pares que se torna impossível não afetar e ser afetado pelas expressões
emocionais.
É por meio das interações que a criança se desenvolve ampliando seu repertório de
experiências e sensações. Desta forma as autoras pontuam que:

Então ele terá medo, se empenhar mais
ou menos, será mais ou menos impulsivo, a
partir desse campo afetivo que ele cria em seu
contexto pessoal e desta forma se compõe
a inteligência da pessoa a forma que ela vai
abordar o mundo e se relacionar.

A afetividade se constitui como uma das
habilidades que os profissionais de Educação
Infantil Precisam utilizar para elaboração das
propostas pedagógicas, no planejamento das
atividades e na mediação das relações entre
professora-criança, entre criança-criança e entre
as crianças e os objetos de conhecimento. Dessa forma, a dimensão afetiva é inerente à função
primordial das creches e pré-escolas, cuidar e
educar (CACHEFFO e GARMS, 2015, p. 25).

Um estudo realizado por Cacheffo e Garms (2015), do tipo etnográfico, foram investigadas as concepções de afetividade de professoras de uma Creche Universitária tomando
como categorias de estudo – Dimensão afetiva
– concepções; Dimensão afetiva - concepções
em relação às práticas; rotina da afetividade;
manifestações emocionais e interações crian-

As pesquisadoras concluem que a afetividade é de suma importância para a Educação Infantil, pois evidencia a necessidade da
elaboração de novos currículos para a primeira
etapa da Educação Básica com uma concepção de criança integral, pautada na relação
dialética adulto-criança e criança-criança, pautada no desenvolvimento afetivo infantil.
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Segundo Sérgio Leite, professor do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, juntamente
com Elvira Tassoni Mestre em Educação pela
Unicamp, num artigo sobre a afetividade na
sala de aula (LEITE e TASSONI, 2000).

A influência da afetividade na relação
professor-aluno foi problematizada neste estudo. Pela interpretação feita pelos alunos sobre
o comportamento do professor no momento
de ensino-aprendizagem identificou uma natureza afetiva.

A afetividade deve ser vista como algo
integrado do ser humano em uma concepção
onde o pensamento e o sentimento se fundem
sendo somente uma dimensão de análise focada não somente no que ensinar, mas principalmente, no como ensinar, considerando assim
as vivências do indivíduo como uma forma de
expressão mais complexa e essencialmente
humana.

A pesquisa foi realizada por vídeo-gravações onde os alunos opinaram sobre as cenas
de seu cotidiano escolar, suas respostas foram
separadas em três categorias: Proximidade,
que consistia na presença física do professor
em relação ao aluno; Receptividade, que se refere a movimentação do professor ao atender
o aluno e os Conteúdos verbais, que aborda
as formas utilizadas pelo professor para encorajar os alunos a avançarem na execução das
atividades.

Os fenômenos afetivos estão intimamente ligados com a qualidade das interações entre sujeitos e suas vivências, o que confere
aos objetos culturais um sentido afetivo. Assim
sendo as conquistas do campo afetivo são utilizadas no campo cognitivo e o contrário também ocorre como em um entrelaçamento entre
os dois.
As conquistas intelectuais são incorporadas a afetividade, dando-lhe um caráter eminentemente cognitivo. Quando são interligadas, afetividade e inteligência levam a criança
a um nível de evolução muito elevado. Neste
sentido Sérgio Leite e Elvira Tassoni escrevem
que:
[...] a presença contínua da afetividade
nas interações sociais, além da sua influência
também contínua nos processos de desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, pode- se
pressupor que a interação que ocorre no contexto escolar também são marcadas pela afetividade em todos os seus aspectos. Pode-se
supor, também, que a afetividade se constrói
como um fator de grande importância na determinação da natureza das relações que se
estabelecem entre os sujeitos (alunos) e os
diversos objetos do conhecimento (áreas e
conteúdos escolares), bem como na disposição dos alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas (LEITE; TASSONI, 2000,
p. 9-10).

Os autores consideraram que as seguintes características no comportamento do professor, tais como:
O que se diz, como se diz, em que momento e por quê – da mesma forma que o
que se faz, como se faz, em que momento
e por quê – afetam profundamente a relação
professor-aluno e, consequentemente, influenciam diretamente o processo de ensino aprendizagem, ou seja, as próprias relações entre
sujeitos e objetos. Neste processo de inter-relação, o comportamento do professor, em sala
de aula, através de suas intenções, crenças,
seus valores, sentimentos, desejos, afeta cada
aluno individualmente (LEITE; TASSONI, 2000,
p. 11).
O afeto e a cognição são questões fundamentais e indissociáveis, imprescindíveis à
formação dos processos psicológicos superiores (BORBA; SPAZZIANI, 2007).
Estes processos envolvem a conquista
da aprendizagem de conceitos abstratos, tempo em que a criança é capaz de pensar afetivamente nos aspectos que envolvem os seus
sentimentos, suas emoções e desejos sendo
capaz de nomeá-los por meio da linguagem
oral.
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A aquisição da linguagem proporciona a
internalização de formas culturalmente dadas
de comportamento, onde sistemas simbólicos
são construídos de dentro para fora da criança
interpretando o mundo real.
Sendo assim, os vínculos afetivos constituem-se instrumentos que darão acesso a
apreensão intelectual significativa, dado o grau
de envolvimento entre a criança e o adulto,
já que possibilita a expressão e comunicação
entre eles (NERY, 2003).
No decorrer do processo de desenvolvimento, esses vínculos se ampliam e seu papel, que no início apresentava-se na relação
pai-filho, estabelece-se em outro campo além-familiar.
Desta maneira a figura do professor surge então carregada de importância na relação
ensino-aprendizagem (BRANDEN, 1998).
A maneira de lidar com os critérios utilizados para orientar as atitudes de ensino e
aprendizagem referentes aos aspectos afetivos
e sociais deve ter a mesma intensidade do tratamento dispensado aos aspectos cognitivos,
uma vez que, ambos os aspectos estão interligados no decorrer de um processo educativo
(MAHONEY; ALMEIDA, 2006).
Os processos didáticos do professor
expressam a forma com que ele entende a
questão da aprendizagem, bem como o papel
dos alunos e os fatores que mantêm influência
nessa construção.
As necessidades do dia a dia fazem com
que cada vez mais cedo, as crianças tenham
que frequentar instituições educativas normatizadas e formais cujas características são as
relações unidirecionais, privando-as de um diálogo mais aberto com o mundo e os próprios
adultos.

A relação mãe-filho estende-se aos
adultos que acompanharão a criança nesse
ambiente escolar no qual a disponibilidade do
adulto que a acompanha, no caso o professor, será condição da qualidade das comunicações que as crianças estabelecerão neste
novo ambiente.
A criança precisa expressar seu entendimento do mundo por meio de suas ações,
atitudes e ideias, desenvolvendo suas potencialidades e criando mecanismos para compreender o mundo a sua volta (GALVÃO, 1995).
Pode-se refletir que o ambiente escolar
entendido como:
[...] o local que possibilita uma vivência
social diferente da do grupo familiar, tem um
relevante papel, que, não é como já se pensou o de compensar carências (culturais, afetivas, sociais, etc.) do aluno, e sim, oferecer
a oportunidade de ter acesso a informações
e experiências novas e desafiadoras capazes
de provocar transformações e de desencadear
processo de desenvolvimento e comportamento (REGO, 2005, p.62)
Considera-se então que o papel social
do adulto se baseia em intermediar esse diálogo criança-mundo, diálogo este que trará
possibilidades de compreensão e transformação dos objetos de conhecimento.
Sob a mesma reflexão, fundamentado
na pedagogia freiriana, Gadotti, (2005, p.11),
escreve que “A teoria do conhecimento de
Paulo Freire reconhece que o ato de conhecer
e de pensar estão diretamente ligados à relação com o outro. O conhecimento precisa de
expressão e de comunicação. Não é um ato
solitário”.
Desta forma, o educador desempenha
um papel estruturador no processo educativo
dos educandos, oferecendo e desenvolvendo mecanismos para que possam construir e
compartilhar as ideias que têm a respeito das
coisas.
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O EDUCADOR COMO INTERMEDIADOR
DO MUNDO
A qualidade da relação professor-aluno
num processo pedagógico confere, ao objeto
a conhecer, um sentido afetivo, a partir da forma com que se realizam essas experiências
de aprendizagem.
Na medida em que a criança se desenvolve, as necessidades afetivas se deslocam
do plano fisiológico para o plano cognitivo. Assim, conforme escreve Tassoni (2000, p.14),
“Mesmo mantendo-se o contato corporal
como forma de carinho, falar da capacidade
do aluno, elogiar o seu trabalho, reconhecer
seu esforço, constitui-se formas cognitivas de
vinculação afetiva”.
Neste sentido, a linguagem enquanto diálogo mútuo é o que liga o adulto e a criança,
que já dispõe de funções representativas e de
capacidade de abstração e reflexão de ideias
e conceitos simples.
As relações afetivas entremeadas por
cargas afetivas positivas marcam o processo
de aquisição do objeto do conhecimento proporcionando também a construção da autonomia à medida que possibilita a confiança dos
alunos no professor, em suas capacidades e
decisões (BRANDEN, 1998).
A compreensão do mundo é muito importante para que se possa estar nele. Essa
apreensão do real, instrumentalizada pela sensibilidade e reflexão, só se torna possível com
a realização de um pensar, sentir, imaginar e
agir no próprio campo do real. Refletir esse
processo:
É compreender que a vida afetiva - emoções e sentimentos - compõe o homem e
constitui um aspecto de fundamental importância na vida psíquica. As emoções e sentimentos são como alimentos de nosso psiquismo
e estão presentes em todas as manifestações
de nossa vida. Necessitamos deles porque
[...] orientam-nos e nos ajudam nas decisões
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 198).

Pensando da mesma forma, Vayer
(1989), afirma que, a relação intrínseca entre
os objetivos sócio-afetivos e cognitivos da educação requer um contexto de relações adulto-criança traduzidas pelo respeito recíproco,
pela afeição e pela confiança garantindo à
criança um ambiente favorável ao seu desenvolvimento intelectual e moral.
A integração da afetividade e inteligência
permite aos seres humanos atingir níveis de
evolução cada vez mais complexos. Essa integração entre afeto e cognição é o que fundamenta o entendimento de um desenvolvimento
integral dos indivíduos.
No trabalho educativo cotidiano não existe divisão entre o pensar e o agir, já que, os
sujeitos ali envolvidos não se desapropriam de
aspectos afetivos que compõem sua personalidade ao entrar na sala de aula (BORBA;
SPAZZIANI, 2007).
Além das necessidades cognitivas que
chegam com os alunos, existem também as
necessidades afetivas muitas vezes não satisfeitas e compreendidas no ambiente familiar.
O papel do educador é entender essas
necessidades individuais e afetivas para a vida
de sentimentos humanos.A ternura, o amor, o
respeito, o desejo, são aspectos irrelevantes a
essas necessidades (BRANDEN, 1998).
A estrutura familiar influencia o desenvolvimento em vários aspectos e um deles é
na vida escolar.Uma aprendizagem significativa começa com as relações sociais, que são
aspectos importantes do desenvolvimento humano.
Quando se trata de atividades escolares,
podemos entender que para a criança algo se
torna significativo quando há reflexão sobre a
relação com seu cotidiano.
Assim sendo, o professor deverá ter plena consciência da influência que exerce sobre
a criança ao desenvolver hábitos, estimulando-a a ter sua própria independência. Nessa mesma perspectiva a criança conquista segurança
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tendo o professor como modelo ou suporte na
compreensão de suas atitudes,

do educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la” (FREIRE, 1996, p. 123-124).

As crianças precisam de modelos com
os quais possam se identificar. [...] Para ajudar a pensarem por si mesmas, a caminharem em direção a tornarem-se independentes,
desembaraçadas, auto-suficientes, devemos
perguntar a nós mesmos: [...] – Estou sendo
para as crianças um modelo de pessoa que
questiona constantemente, que sempre está
buscando respostas mais apropriadas, que
está mais interessada no diálogo e na descoberta do que na memorização dos fatos? [...]
(LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, apud DANIEL,
2000, p.740).

Quando se fala sobre a inteligência ou
a capacidade cognitiva do ser humano, quase
sempre surge a dúvida sobre a capacidade
de aprendizagem do indivíduo diante de um
determinado objeto do conhecimento.

Segundo Macedo (2005), a curiosidade
pode ser entendida como uma das características naturais da criança e é manifestada em
níveis crescentes a cada fase de seu desenvolvimento.
Apresentar para a criança a complexidade da vida atual permite o processamento
dessa novidade que está sendo apresentada
como um estímulo para novas descobertas ou
curiosidades tornando-a capaz de crescer individualmente e socialmente.
A prática docente está desta forma permeada por responsabilidades, compromisso,
senso crítico e autoconsciência. Além disso, o
educador deve ter, subjetivamente, vocação e
prazer por ensinar. Sua prática educativa deve,
antes de tudo, ser uma extensão de seus princípios e valores éticos.
Pode-se concluir que, a ampliação do
ambiente social configurada pela escola e o
surgimento de novas situações e outras realidades faz com que a criança viva em constante estado de curiosidade exigindo do professor
o suprimento dessas necessidades,
Uma das tarefas essenciais da escola
como centro de produção sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. É imprescindível, portanto, que a
escola instigue constantemente a curiosidade

Esta capacidade de aprender é em parte
determinada pela maneira como são apresentados os conhecimentos e pelo seu significado
afetivo.
A inter-relação entre pensamento e ação
caracteriza todas as realizações humanas, assim, como diz Pulaski, (1986, p. 27), “as operações mentais, emergem de ações motoras e
experiências sensoriais que são interiorizadas”
pelas crianças.
Assim sendo, num processo educativo
deve-se procurar uma ação ou uma práxis reflexiva possibilitando não a repetição e memorização, mas uma mudança de atitudes que
implica em considerar as trocas afetivas na
interação cotidiana.
A individualidade da criança precisa ser
observada e respeitada uma vez que, existem
diferenças nos ritmos e mecanismos de aprendizagens por elas criados. A padronização
como exigência nos resultados faz com que
a escola desrespeite a singularidade humana
(RESTREPO, 1998).
Corroborando com isto, Rego (2005, p.
60), ao realizar estudos sobre os escritos de
Vigotski, acrescenta que, “a singularidade de
cada indivíduo não resulta de fatores isolados
(por exemplo, exclusivamente da educação familiar recebida, do contexto sócio político da
época em que viveu, da classe social a que
pertence, etc.), mas, da multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso de
seu desenvolvimento.”
A atenção à individualidade infantil é enfatizada no Referencial Curricular para a Educação infantil quando, ao definir o que é identidade, afirma que “é um conceito do qual faz
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parte a idéia de distinção, de uma marca de
diferença entre as pessoas, a começar pelo
nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história pessoal” (BRASIL, 1998, p.13).
A autodisciplina é construída pela própria criança, baseada na observação e análise
do exemplo do professor que demonstra por
suas atitudes, posturas e ideias, um respeito à
criança e às suas particularidades. Desta forma, o professor é uma referência de comportamento para os alunos e:
[...] deve tomar a sério sua condição de
escultor de sensibilidades. Assim, como se entrega ao artista o mármore ou a tela para que
crie uma obra de arte, a nós se nos oferecem
diariamente seres humanos para interagirmos
e cultivarmos com eles climas de sensibilidades que permitam alcançar um estado estético
favorável à plena expressão das singularidades
(RESTREPO, 1998, p.81).
Ao expressar um sentimento de amor pelos alunos e consequentemente pelo trabalho
educativo, o professor deve guiar seu comportamento dando provas de um senso de humor
oportuno e necessário.
Deve manifestar um amor individual e coletivo pelos alunos renunciando muitas vezes
às suas vontades e desejos para ir à busca
da realização das necessidades infantis adaptando-se à idade, à psicologia e ao processo
de desenvolvimento de cada criança (MARCHAND, 1985).
Desta forma, uma aprendizagem significativa envolve muito mais a forma de ensinar
estabelecida e construída pelo professor do
que o próprio conteúdo.
O educador deve atrair seus alunos pelo
próprio prazer demonstrado ao ensinar, fornecendo-lhes elementos afetivos para que eles
saibam conviver e resolver as mais diversas
situações do dia-a-dia e tirar delas conhecimentos significativos por toda a vida.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa aqui apresentada é qualitativa. Escreve o autor Trivinõs (1987) que trabalhos deste tipo não permitem visões isoladas
ou parceladas e se desenvolvem por meio de
uma interação dinâmica juntamente com o processo histórico social vivenciado pelos sujeitos. Teixeira (2005) escreve que:
Na pesquisa qualitativa o pesquisador
procura reduzir a distância entre a teoria e os
dados, entre o contexto e a ação, usando a
lógica da análise fenomenológica, isto é, da
compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. As experiências pessoas
do pesquisador são elementos importantes na
análise e compreensão dos fenômenos estudados (TEIXEIRA, 2005,p.137).
Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica por meio de periódicos, artigos
científicos, livros e sites sobre como a escola
e os educadores da Educação Infantil precisam criar vínculos afetivos com o educando
e, como esses vínculos beneficiam a aprendizagem.
Nesta pesquisa, decidiu-se não propor
um recorte material/temporal, uma vez que foi
observado haver referências acerca do tema
descrito em vários períodos.
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Pulaski (1986), Nery (2003), e Freire (1996), pois os referidos autores possuem
trabalhos de excelência acerca da importância
da inclusão do aluno portador de Síndrome de
Down.
Em relação à análise, utilizou-se a análise de conteúdo, cujo Trivinõs (1987) descreve
os procedimentos a serem adotados como: 1)
Pré-análise. 2) Leitura flutuante 3) Descrição
analítica, utilizando-se os procedimentos de
codificação, classificação e categorização 4)
Interpretação referencial, a partir da reflexão
sobre os dados selecionados na pré-análise
(TRIVIÑOS, 1987).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se entender nesta pesquisa como as boas práticas docentes são uma prova de
afetividade e como essa afetividade permeia as práticas humanas, enriquecendo o desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem nos primeiros anos escolares.
Sabe-se que é no período da infância que se a base da identidade é construída e adotada na vida adulta e que os adultos que convivem com a criança tornam-se referência de
comportamento e moral servindo como modelos a serem seguidos.
As experiências humanas e, particularmente as infantis são mais compreendidas e vivenciadas em sua plenitude quando são carregadas de significado prático e afetivo.
Um bom exemplo disso são aqueles professores cujos alunos jamais os esquecem, sejam em lembranças boas ou ruins. Isso é reflexo de mediações nas relações professor-aluno
e essas mediações podem ser positivas ou negativas.
As interações escolares devem ser, na medida do possível, prazerosas e a afetividade
é um fator dominante para isso, já que quando se entende o sentido do que se irá aprender,
cria-se uma relação afetiva com o objeto do aprendizado.
Relacionar as práticas educacionais feitas com afetividade ao comprometimento do
educador que gera assim um desenvolvimento cognitivo afetivo dos educandos. A afetividade
é um sentimento comum nas relações humanas, sentimento que motiva desde as ações mais
corriqueiras até as mais complexas.
Sabe-se que o ser humano não se arrisca em aventuras pelas quais não acredita que
ao final dará certo. Assim como todas as relações humanas têm por princípio este impulso,
o afeto, a relação professor-aluno, para ser contemplada com a conquista da aprendizagem
efetiva, também requer este fundamental fator, a presença da afetividade.
Pode-se concluir que é no período escolar que se amplia essas relações e elas ganham
maior significado por ser um período em que a criança constrói para si a concepção social
do mundo enquanto relações humanas além-familiares.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

271

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Ana Rita Silva. A emoção na sala de aula. Ed. sala de aula: as condições de ensino e a mediação do
professor.
Papirus, Campinas, SP, 2012.
ARGYLE, M. Comunicação E Dinâmica de Grupo. Bases
Psicológicas. São Paulo: Ibrasa, 1974.

MACEDO, L. de. O ancestral do humano e o futuro da
humanidade. Viver mente & cérebro. São Paulo: Segmento-Duetto, v.1, n.1, 2005, p.06-23.

BOCK, A. M. B. FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologias. São MAHONEY, A. A; ALMEIDA, L. R. Viver mente & cérebro.
São Paulo: Segmento-Duetto, v.6, n.6, p.56-65, 2006.
Paulo: Saraiva, 1999.
BORBA, V. R. S.; SPAZZIANI, M, L. Afetividade no Con- MARCHAND, M. A Afetividade do Educador. São Paulo:
texto da Educação Infantil. Ribeirão Preto, 2007. Dispo- Summus, 1985.
nível em: http://www.anped.org.br/ reunioes/30ra/trabaNERY, M. P. Vínculo e Afetividade. Caminhos das Relalhos. Acesso em: 23 out. de 2020.
ções Humanas. São Paulo: Agora, 2003.
BRANDEN, N. Auto-estima e os seus seis pilares. São
OLIVEIRA, J. P; BRAGA, T. M. S. (Org). Desenvolvimento
Paulo: Saraiva,1998.
Infantil: Perspectivas de Atuação em Educação e Saúde.
BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Marília: Fundepe, 2009.
Nacional Para a Educação Infantil- vol.3. Brasília: MEC/
OLIVEIRA, V. F. N. O brincar na Educação Infantil: favoreSEF, 1998.
cendo a aquisição da aprendizagem. 2016. 18f. TrabaCACHEFFO, Viviane Aparecida Ferreira Favareto; GAR- lho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia
MS, Gilza Maria Zauhy. Afetividade nas práticas educati- a Distância), Centro de Educação, Universidade Federal
vas da educação Infantil. Nuances: estudos sobre Edu- do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
cação, Presidente Prudente-SP, v. 26, número especial
1, p. 17-33, jan. 2015.Disponível em: Acesso em 05 de PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978.
nov. de 2020.
DANIEL, M. A Filosofia e as Crianças. São Paulo: Nova PILETTI, N. Psicologia Educacional. São Paulo: Ática,
1988.
Alexandria, 2000.
DAVIS, C. Piaget ou Vygotsky. Uma Falsa Questão. Viver PULASKI, M. A. S. Compreendo Piaget. Uma Introdução
mente & cérebro. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: ao Desenvolvimento Cognitivo da Criança. Rio de Janeiro: LTC, 1986.
Segmento-Duetto, v.2, n.2, 2005, p.38-49.
FIAMENGHI, G. A. Motivos e Emoções. São Paulo: Ma- REGO, T. C. Ensino e Constituição do Sujeito. Viver mente & cérebro. São Paulo: Segmento-Duetto, v.2, n.2, p.58ckenzie, 2001.
67, 2005.
FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz
RESTREPO, L. C. O Direito à Ternura. Petrópolis: Vozes,
e Terra, 1981.
1998.
_________. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz
SANTOS, S. M. P.dos. Brinquedo e Infância. Guia para
e Terra, 1996.
pais e educadores em creche. São Paulo: Vozes, 2004.
GADOTTI, M. O Plantador do Futuro. Viver mente & cérebro. São Paulo: Segmento-Duetto, v.4, n.4, p.06-15, TASSONI, E. C. M. Atividade e aprendizagem: A relação professor-aluno. Campinas, 2000. Disponível em:
2005.
http://2019t. Acesso em: 02 nov. de 2020.
GALVÃO, I. Henri Wallon. Uma Concepção do DesenvolVAYER, P. O Diálogo Corporal. A ação educativa para a
vimento Infantil. Petrópolis: Vozes,1995.
criança de 2 a 5 anos. Brasil: Manole, 1989.
GIANCATERINO, R. Escola, Professor, Aluno. Os Participantes do Processo Educacional. São Paulo: Madras, WALLON, Henri (1973/1975). A psicologia genética.
Trad. Ana Ra. In. Psicologia e educação da infância.
2007.
Lisboa: Estampa (coletânea). 1975.
GOLSE, B. O Desenvolvimento Afetivo e Intelectual da
______. O desenvolvimento cognitivo da criança a partir
Criança. Porto Alegre: Artmed, 1998.
da emoção. Revista Didática Sistêmica, vol.4, julho a
LEITE, S. A. da S. TASSONI, E. C. M. A afetividade em dezembro de 2006.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

272

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Graduada em Pedagogia pela Universidade do
Grande ABC (UniABC - 2002); especialista em
Educação Especial: Deficiência Intelectual pela
Faculdade Monte Alto (FAN - 2015); Graduada
em Artes Visuais pela Faculdade Mozarteum
de São Paulo (FAMOSP - 2016); especialista
em Educação Musical e Ensino das Artes pela
Faculdade XV de Agosto (FAQ – 2016);especialista
em Neuropsicopedagogia, Educação Especial e
Inclusiva pela Faculdade Renilda Brasil (FRB 2018); especialista em Psicologia Educacional
pela Faculdade XV de Agosto (FAQ – 2018);
especialista em Educação Especial com
Ênfase em Deficiência Auditiva pela UniBF
Faculdade (2019).

MARCELLI

FOSSALUZA DANTAS

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

273

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO: LIBRAS VAMOS
QUEBRAR ESSA BARREIRA
RESUMO: A pesquisa tem como tema a importância da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais para
o ensino dos surdos. A língua tem um papel imprescindível na formação do ser. Através dela é
possível transmitir costumes e conhecimentos, desenvolvendo assim também, novos saberes. A
libras consiste na língua de sinais natural dos surdos nascidos no Brasil. Por meio dela os surdos
podem se comunicar livremente e compreender assuntos mesmo que complexos, tendo em vista
que a capacidade cognitiva do surdo é normal e a Língua de Sinais é uma língua verdadeira. O
objetivo deste trabalho foi, além de analisar a importância e o real significado dos sinais para
os surdos, constatar a necessidade de criação de novos sinais e a relevância do ensino para os
surdos. Para isso, também foi abordado sobre como ocorre a aquisição da linguagem, conceitos
relevantes acerca da surdez e do surdo, além do que, a parte de legislação e conhecimentos
gerais em libras. A metodologia constituiu-se em um levantamento bibliográfico onde foi utilizado
como apoio autores da área de linguagem como Skliar (1997), Moura (2000), Sacks (2010),
Goldfeld (1997), Quadros e Karnopp (2004), Quadros e Cruz (2011), Soares (2005), entre outros.
Desta forma, foi possível concluir a importância da língua de sinais para os surdos e para uma
sociedade inclusiva. Destacamos que, assim como é direito do surdo receber educação na sua
língua natural, deveria também ser reivindicada a expansão de sua língua, para uma ampliação
de possibilidades.

Palavras-chave: Língua de sinais; Libras; Surdez.
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INTRODUÇÃO

P

ensar na função da comunicação significa pensar uma realidade que permeia todos os nossos atos cotidianos: a linguagem. Ela nos acompanha onde quer que
estejamos e serve para articular não apenas as relações que estabelecemos com
o mundo, como também a visão que construímos sobre ele.
É pela linguagem que nos constituímos enquanto sujeitos no mundo, como ser social,
ou seja, no processo de nossa humanização. A linguagem é uma prática social e como tal
serve para articular as experiências sociais do homem.
As atividades mentais, as funções psicológicas superiores, próprias do homem, são
organizadas pela/na linguagem. É ela que nos possibilita pensar os objetos e a operar com
eles em sua ausência.
Essa capacidade de abstração, inerente ao ser humano, só se tornou possível porque
o homem, impelido pela necessidade de se organizar socialmente, construiu uma linguagem,
um conjunto de signos que são a representação da realidade. A linguagem surge então em
decorrência de uma necessidade para se organizar a experiência e o conhecimento humano.
Surge de uma necessidade social sendo, portanto, um fato eminentemente social.
Composta pela linguagem verbal e não-verbal (música, escrita, sinais, corpo, pintura,
desenho, dança, mímica, informática, icônica, assovios e outras) faz referência a tudo que
envolve significados, e por meio destas o homem exprime seu 10 pensamento, representa
o mundo, comunica-se com outros. Tanto a linguagem verbal quanto a não-verbal expressa
sentidos utilizando-se de signos constituídos quer seja, por sons da língua, as formas, as
cores, os gestos, os sons, as expressões do corpo e outros não se restringindo somente a
uma forma de comunicação.
A linguagem como elemento determinante na comunicação e desenvolvimento das funções psicológicas superiores tem sido um entrave no complexo processo de educação dos
surdos, o que é constatado pelos registros históricos que há séculos a educação dos surdos
vem atravessando múltiplas crises e frente a diversas filosofias e propostas de reorganização
pedagógica. Tais propostas perpassam o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilingüismo.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DE LIBRAS
PARA A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA?
Para qualquer criança que tenha deficiência auditiva desde o nascimento ou começo da infância, a linguagem de sinais será
sua primeira língua. É com o uso dela que
aprenderá a se comunicar, a compreender o
mundo e, mais importante ainda, a raciocinar
(ARAÚJO, 2005/ 2013).
Assim como uma criança sem problemas auditivos precisa aprender uma língua
para conseguir se expressar e compreender
o que acontece à sua volta, com a surda isso
não é diferente. É preciso entender, antes de
tudo, que Libras é o idioma materno dela — e
o português será sua segunda língua (ARAÚJO, 2005/ 2013).
Suponhamos que uma criança com
deficiência auditiva aprenda Libras antes de
entrar na idade escolar. Ao começar a frequentar a escola, ela terá de aprender, assim
como todos os outros colegas, uma série de
conteúdos previstos no currículo, que começam pela alfabetização e pelas primeiras operações matemáticas (ARAÚJO, 2005/ 2013).
No entanto, as aulas não são dadas em
Libras. O professor conversa com os outros
alunos e tenta se comunicar com a criança
surda usando mímicas e desenhos. Não é
surpresa nenhuma que o aluno não aprenda
nada, afinal, a aula será dada em uma língua
totalmente desconhecida por ele. É como se
alguém que fala apenas português fosse colocado em uma sala de aula para aprender matemática em espanhol. Você provavelmente já
ouviu dizer que uma pessoa surda, embora
não tenha audição, é mais sensível quanto
aos (ARAÚJO, 2005/ 2013).

Outros sentidos (visão, tato, olfato e paladar), não é mesmo? Saiba, então, que essa
é uma informação verdadeira e que precisa
ser considerada por quem deseja estudar Libras (CAPOVILLA, 2005).
É justamente por esse motivo que o
ouvinte e intérprete deve evitar tocar no surdo sem fazer contato visual antes, já que ele
pode acabar se assustando com essa atitude
imprevista e até mesmo brusca, por exemplo.
O toque é um dos sentidos mais aguçados
da pessoa surda, sendo assim, dirija-se a ela
vindo pela lateral e certifique-se de que ela
o notou. Se necessário, acene (CAPOVILLA,
2005).
O olhar é também imprescindível nesse
sentido. Para estudar Libras e ao se comunicar com um surdo, pratique bastante a comunicação olho no olho. Lembre-se de que
todas as atitudes e/ou expressões, significam
algo. Se você interage com alguém que não
escuta e ao mesmo tempo olha para os lados,
por exemplo, ele também fará o mesmo e vai
procurar por algo (CAPOVILLA, 2005).
A expressão facial é um recurso muito
importante da Língua Brasileira de Sinais. Isso
porque se trata de um recurso que auxilia a
compreensão e interpretação das mensagens,
esclarecendo melhor o que você pretende dizer à pessoa surda. Além disso, a expressão
facial dá sentido aos sinais de Libras, fazendo
também parte de suas formações. Isso quer
dizer que devemos, literalmente, fazer cara
de feliz, bravo, triste, etc., a depender daquilo
que estamos nos comunicando (CAPOVILLA,
2005).
Usamos a repetição de palavras para
dar ênfase a uma frase, certo? Na Língua Brasileira de Sinais, o mesmo recurso é necessário para causar esse efeito, no entanto, por
meio dos gestos (CAPOVILLA, 2005).
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Dessa forma, você também garante
que a pessoa com a qual está conversando
captou a mensagem desejada com todas as
emoções nela incluídas. Por esse motivo, é
bastante comum em Libras a repetição dos
sinais. Sendo assim, não fique com receio e
faça a mesma coisa sempre que julgar necessário (CARNEIRO 2008).
Em um mundo ideal, a janela com a
tradução em Libras também deveria estar em
todos os programas de TV (aberta e fechada),
nos filmes em exibição em todas as salas de
cinema do país e em todos os espetáculos
teatrais em cartaz (CARNEIRO 2008).
Da mesma forma, todos os lugares deveriam ter profissionais qualificados para atender os surdos, em Libras: hospitais, bancos,
comércios, aeroportos, rodoviárias, estações
de trem e metrô, hotéis, restaurantes. No entanto, essa é uma realidade que ainda parece
distante para a comunidade surda e enquanto
ela não acontecer, os surdos ainda terão seu
direito à inclusão negado (CARNEIRO 2008).
Enquanto isso não acontece, a comunicação entre surdos e ouvintes pode ser feita
por meio de um intérprete de Libras. E é exatamente isso que a Servir oferece: serviços de
tradução para promover a comunicação entre
surdos e ouvintes, por meio de uma chamada de vídeo. Dessa forma, possibilitamos a
comunicação dos surdos de forma simples
e prática, nas mais variadas situações (CARNEIRO 2008).

Existem na internet diversos conteúdos
voltados para auxiliar quem quer estudar Libras. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma digital que reúne várias pessoas fluentes
na língua, como profissionais e surdos. Trata-se de uma excelente forma de treinar aquilo
que você está aprendendo, além de entrar
em contato com palavras novas (CASTRO,
2003).
Outra dica interessante é buscar palavras específicas no dicionário online do Acessibilidade Brasil. É possível encontrar termos
em diversas categorias, como alimentos, animais, esportes, corpo, família, etc. A plataforma indica o movimento das mãos por meio
de uma animação e de vídeos de um intérprete (CASTRO, 2003).
Não se esqueça de que, assim como
acontece com qualquer outra língua, você
não conseguirá aprender Libras da noite para
o dia. É necessário um tempo de estudo e,
sobretudo, de treino, já que uma nova habilidade entrará em processo de construção.
Para quem quer se tornar fluente, é indispensável também buscar se especializar (CASTRO, 2003).
É de extrema importância, o professor
saber se comunicar em Libras. Não se trata
apenas do cumprimento da lei. Fica fácil entender o quanto a linguagem de sinais é importante para o desenvolvimento das crianças
com deficiência auditiva. Na escola, um lugar
onde elas deverão passar boa parte da vida,
é fundamental que consigam se comunicar
(CASTRO, 2003).
Vamos pensar em mais um exemplo:
uma criança é a única em uma sala de aula
com deficiência auditiva. Ela se comunica por
linguagem de sinais, que nenhum de seus
colegas sabe usar. Durante todo o tempo em
que passa dentro da sala, apenas poderá se
comunicar com seu intérprete (se houver um),
(CASTRO, 2003).
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Ao passar do tempo, essa situação gerará uma sensação de desconforto na criança, que se sentirá excluída daquele contexto.
Se comunicar é uma necessidade de todo
ser humano, e é comprovado que a privação
desse direito pode gerar graves danos, não
só no rendimento escolar, mas principalmente
no desenvolvimento social (CASTRO, 2003).
Ao se comunicar em Libras com a criança, mesmo que só de forma básica, o professor demonstra interesse em incluí-la na turma,
faz com que ela se sinta parte daquele lugar,
e amplia as possibilidades de contato para
o estudante. Além de permitir que a criança
compreenda a aula, a capacidade de se comunicar em Libras também permite o oposto:
que o professor compreenda o aluno. É por
isso que podemos dizer que estudar Libras
dá ao futuro professor uma formação mais
humanizada (CASTRO, 2003).
Por mais que aprenda rápido o português, existem coisas que uma criança com
deficiência auditiva só saberá dizer em sua
língua materna. Ao se comunicar fluentemente com um aluno surdo em sala de aula, o
professor conseguirá entender melhor quais
são suas demandas e dificuldades, evitará
equívocos e estará mais preparado para lidar
com as particularidades do estudante (CASTRO, 2003).
Assim como todas as outras crianças,
aquela que é surda tem uma vida que acontece fora dos muros da escola, além de trazer
suas próprias questões pessoais e muitos outros assuntos que vão além de suas dificuldades de comunicação. Saber se comunicar
com o aluno ajuda o professor a entender que
aquela criança não se resume à sua deficiência auditiva (CASTRO, 2003).

Quem não se lembra do primeiro professor? Ou de algum outro que tenha marcado positivamente sua vida ainda no começo
do ensino fundamental. Se você se lembra
de um bom professor da infância, é provável
que também se lembre de coisas que ele te
ensinou. Por mais que a criança tenha um
intérprete em sala de aula, ele não pode ser
único responsável por seu aprendizado; o aluno precisa se conectar com seu professor
(CASTRO, 2003).
O docente é uma referência para o estudante, principalmente nos primeiros anos da
educação escolar, e construir uma boa relação é de extrema importância para o aprendizado. O vínculo professor e aluno ajuda a
criança pequena a estabelecer um ponto de
confiança, que fará com que ela busque se
espelhar no professor e preste atenção ao
que ele ensina (CASTRO, 2003).
Quando a comunicação é fluida e constante, criar esse vínculo se torna muito mais
fácil. À medida que ela percebe que sua comunicação com o professor é possível, que
ela pode compreendê-lo e que ele se esforça
para compreendê-la também, o aprendizado
se potencializa.
O professor que cursa Libras exerce,
também, um papel fundamental quanto à uma
questão social de muita importância: a inclusão e a quebra das barreiras de comunicação
entre os indivíduos. Dessa forma, torna-se
possível conhecer diferentes pessoas, entender o seu cotidiano, desenvolver empatia em
todas as situações e criar laços.
Tanto a comunidade surda em si quanto
a sociedade no geral precisam de mais pessoas habilitadas em Libras, uma vez que ainda existem poucos profissionais capacitados
na área (DANESI, 2007).
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Ao estudar Libras, o professor se habitua a pensar não só de forma verbal, como
também visual — e tudo isso com mais rapidez e agilidade. Como se trata de uma língua
que envolve a mente, as expressões faciais
e corporais, entre outros aspectos, aprendê-la, além do conhecimento específico, pode
acabar estimulando o raciocínio rápido e até
mesmo contribuindo com outros aprendizados (DANESI, 2007).
Além disso, quem opta por estudar Libras conseguem se articular melhor, uma vez
que, para conseguir se comunicar com outras
pessoas, será preciso gesticular bastante as
mãos e ter muita coordenação motora.
Por se tratar de uma ‘deficiência invisível’, a surdez ainda é ignorada pela sociedade. Por isso, a Libras é tão importante e deve
ser uma língua acessível para todos, garantindo a comunicação das pessoas surdas entre
si e, é claro, dos surdos com os ouvintes.
Mas, para que isso aconteça, ela precisa ser
incluída na grade curricular da educação básica às universidades, por docentes com graduação específica de licenciatura plena em
letras, como prevê a legislação, que ainda
não é cumprida (DANESI, 2007).
O acesso à educação por uma pessoa
surda é um direito assegurado por lei, inclusive, nunca se falou tanto em inclusão como
nos dias de hoje. Em meio a esse cenário,
aumenta cada vez mais a demanda por professores capacitados em Libras, tanto para
atuar na Educação Infantil e ensinos Fundamental, Médio e Superior, quanto também
como tradutor/intérprete em áreas diversas —
saúde, assistência social, jurídica etc. (DANESI, 2007).

Uma graduação que oferece Libras em
sua grade curricular ou uma especialização
na área forma professores com as competências e habilidades necessárias para eliminar
barreiras de comunicação e garantir a inclusão dos surdos na sociedade, bem como o
cumprimento de seus direitos básicos. Dessa
forma, o professor poderá também acrescentar algo a mais no seu currículo. O fato de
que ele pode se comunicar com deficientes
auditivos fará com que muitas instituições de
ensino e até mesmo empresas se interessem
por ele. Além disso, ele também pode dar um
passo a mais e se especializar nessa área,
pois, atualmente, os intérpretes de Libras estão crescendo muito no mercado de trabalho
(DANESI, 2007).
Esses são só alguns dos motivos pelos
quais o aprendizado de Libras é tão importante na formação dos professores. Incluir a
criança surda, demonstrar interesse por ela e
permitir que crie pontos de apoio são formas
de promover uma educação mais igualitária
e inclusiva (HELITO et al., 2007).
O aprendizado da linguagem de sinais
pelos professores também é um ponto de partida para que não se restrinja aos deficientes
auditivos, para que eles possam ter seus círculos sociais ampliados e mais possibilidades de inclusão em atividades comuns para
qualquer pessoa, como a educação formal e
o trabalho (HELITO et al., 2007).
Vale ressaltar que, mesmo não estando
em sala de aula, também é importante que
outros profissionais de educação que estão
no ambiente escolar consigam se comunicar
minimamente com a criança que usa a linguagem de sinais. Estudar Libras é importante
para todos aqueles que lidam com a educação formal (HELITO et al., 2007).
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Expor a criança surda a uma abordagem educacional numa modalidade de linguagem não-natural não possibilitará interações lingüísticas nos níveis mais profundos
da comunicação, comprometendo as possibilidades de sua auto realização, desenvolvimento cognitivo e de sua auto-estima, seu
equilíbrio emocional, aproximação ou aversão
a escola, entre outras. Em decorrência, os
aspectos cognitivos e psicológicos do surdo
ficam prejudicados,considerando que a língua
não serve apenas para comunicar, mas também como suporte de pensamento (HELITO
et al., 2007)
Nesse sentido ter uma língua estruturada e coesa para permitir não apenas uma
comunicação, uma troca de mensagens, mas
permitir também, a elaboração de idéias, a
organização do próprio pensamento e também servir como meio de expressão. Neste
contexto, a língua de sinais é considerada por
alguns autores com a língua mais apropriada
para a função de língua materna para os surdos por se tratar de uma língua natural em
organização em todos os níveis gramaticais
prestando-se às mesmas funções das línguas
orais (HELITO et al., 2007)
Sua produção é realizada através de recursos gestuais e espaciais e sua percepção
é realizada por meio de processos visuais,
por isso é denominada uma língua de modalidade gestual-visual-espacial. Dessa forma,
disponibilizar a língua de sinais ao alcance
de todos os surdos deve ser o princípio de
uma política lingüística considerando que todas as crianças surdas estão capacitadas a
adquirir a língua de sinais, desde que em contato e pelas interações sociais com adultos
da comunidade surda, assim como ocorre
com qualquer criança ouvinte no processo
de aquisição de uma língua natural (HELITO
et al., 2007).

Entretanto não traduz a realidade, pois
90% dos surdos são filhos de pais ouvintes
sem domínio desta língua.Trata-se de um direito dos surdos e não uma concessão dos
ouvintes das escolas e da sociedade. Eles
têm o direito de se desenvolverem numa comunidade e de construírem estratégias de
identificação como marco de um processo de
construção sócio-histórico. A língua de sinais
é um elemento mediador entre o surdo e o
meio social em que vive (HELITO et al., 2007).
Por intermédio dela, os surdos demonstram suas capacidades de interpretação do
mundo desenvolvendo estruturas mentais
em níveis mais elaborados. Um instrumento
lingüístico que possibilita de modo natural
a construção de seus conhecimentos, que
organize suas funções mentais, que facilite
sua estruturação interna, que os capacite a
abstrair conceitos e que, também, facilite sua
comunicação, ao possibilitar o uso de argumentos e de questionamentos de maneira
tranquila.
Partimos da premissa de que a língua
de sinais é básica e fundamental para a formação de estruturas mentais superiores. Os
ouvintes, ao imporem a língua oral como
única forma de expressão, reduz a ação do
surdo a decorar palavras isoladas que não
apresentam um sentido contextualizado na
comunicação. Dessa forma de nada adianta
memorizar 300 palavras se ela não consegue
compreender o sentido da língua. As línguas
de sinais são instrumentos essenciais para
transmitir cultura e conhecimento. O status e
o reconhecimento das línguas de sinais no
mundo devem ser reforçados mediante políticas linguísticas, pesquisa e ensino da língua
de sinais (HELITO et al., 2007).
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Pela diversidade de argumentos justificando a importância de assumir a língua de
sinais por meio da sistematização do currículo
de Libras, considerada-a uma resposta educativa às necessidades dos surdos, é preciso
que ela se torne objeto de estudo sistemático dentro do espaço escolar, como ponto de
partida e em consonância com as políticas
públicas de inclusão garantindo o princípio do
direito à igualdade com equidade de oportunidades. Fundamentadas no exposto e subsidiadas na linguista Quadros (2008), algumas
estratégias podem ser consideradas e passíveis de serem executadas como respostas
educacionais a este processo:
a. Programas de ensino de língua de sinais para os ouvintes e surdos (alunos, pais/
familiares, professores, funcionários – comunidade escolar);
b. Reuniões periódicas e sistemáticas
para discussão e reflexão, com a participação
dos surdos sobre: concepção da surdez, da
língua de sinais, cultura e comunidade surda, órgãos e instituições de assistência aos
surdos, serviços públicos suplementares da
saúde e da assistência social , legislação e
outros;

Diante a situação, conforme afirma Quadros (2008), partindo do pressuposto de que
é no campo próprio de batalha humana que
as idéias, os conceitos ou as teorias encontram seu significado, são nas ações pedagógicas do cotidiano da sala de aula, nas
relações pedagógicas que aí se desenvolvem
que a primeira das batalhas pode ser vencida, a barreira da linguagem como ponto de
partida para a comunicação possibilitando
a aprendizagem e a inserção escolar (QUADROS, 2008).
Assumindo então a abordagem bilinguismo na educação de surdos, considerando o aprendizado da língua de sinais como
primeira língua a ser adquirida pelos surdos
com a necessidade da aquisição pelos ouvintes possibilitando o diálogo com as diferenças e pelo compromisso de uma mudança
de atitude, uma nova postura dos educadores
favorecendo o processo de inclusão e a construção da identidade surda.

c. Cursos de capacitação específica
para pedagogos;
d. Cursos na área de lingüística aos
professores da língua de sinais e língua portuguesa;
e. Capacitação aos professores das demais disciplinas (QUADROS, 2008);
f. Programas de atendimento aos pais e
familiares dos alunos surdos e parcerias com
órgãos públicos da saúde, assistência social
e do trabalho e mudança de atitude com o
novo olhar sobre os surdos, considerando a
comunicação e sinalização diferenciada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir sobre a importância das Libras na vida das pessoas surdas foi possível perceber que a Língua Brasileira de Sinais é um meio de garantir a socialização e interação do
surdo na sociedade, além de contribuir para a valorização e reconhecimento da cultura surda.
Cabe ressaltar também que a utilização das libras facilita a comunicação entre os surdos
e também propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, uma vez que, já está
previsto em lei a presença de intérpretes de Libras em diferentes instituições sociais, como
por exemplo, escolas, universidades, programas de televisão, palestras, eventos sociais entre
outros.
Assim, a língua de sinais garante ao surdo a possibilidade de reconhecimento e legitimação desta forma de comunicação, uma vez que está estabelecida em lei. Por isso, é importante
que os familiares, assim que for diagnosticada a surdez em seus filhos, estabeleçam a Língua
de Sinais como forma de comunicação.
Dessa forma, seus filhos poderão desde cedo, além de estabelecerem uma comunicação com os ouvintes, assimilarem, compreenderem, interagirem e se apropriarem dos conhecimentos cognitivos, afetivos e emocionais.
A utilização da Libras vem colaborar para a inclusão social dos surdos desprezando
qualquer forma de discriminação e preconceito com esse grupo, que ao longo da história
sofreu com a ignorância e visão errônea dos ouvintes que observava a surdez como uma
deficiência que deveria ser tratada clinicamente com intuito de superar o déficit auditivo.
Dessa forma, pode-se concluir que a utilização da Libras deve ser cada vez mais incentivada na sociedade e não utilizada apenas nas instituições escolares, pois esta, possibilita o
surdo a interagir em sociedade, construir sua identidade, colaborando ainda para a melhoria
da qualidade de vida da população surda, além de assegurar os direitos como cidadão e o
respeito às diferenças.
Esta reflexão sobre a linguagem como barreira na comunicação e no desenvolvimento
dos surdos trata-se pois do primeiro momento servindo de base para estudos e análises posteriores no processo de inclusão. Entretanto nada mudará se as ações pedagógicas não se
tornarem objetos de estudo na educação dos surdos e justificar-se o insucesso atribuindo o
problema à surdez.
A nós educadores, a sociedade e ao poder público em particular cabe-nos remover as
inúmeras barreiras ainda existentes para garantirmos aos surdos , o ingresso, a permanência
, a conclusão com êxito nas nossas escolas e sua inserção social. Educação plena e significativa sem as restrições da benevolência e beneficência considerando-a como um direito de
cidadania, ressignificando a educação com o novo olhar sócio-antropológico no respeito à
diversidade cultural e aos aspectos inerentes à educação especial.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

282

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, G. R7 Educação. Recuperado de Estudo Prático: http://www.estudopratico.com.br/linguagem-lingua-e-fala-o-que-sao-e-suas-diferencas/ 2013.
______. Segurança na Armazenagem, Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos. (2a ed., Vol. 1). Rio de
Janeiro: GVC. 2005.
BALDWIN, T. Rubin, R. Bommer, W. Desenvolvimento de habilidades gerenciais. São Paulo: Elsevier. 2008.
BENTO, R. F., Miniti, A. Marrone, W. Tratado de Otologia. São Paulo: Edusp. 1998.
BUSARELLO, R. I., Bieging, P., & Ulbricht, V., R. Sobre educação e tecnologia. Conceitos e aprendizagem.
São Paulo: Pimenta Cultural. 2015.
BUSCATO, L., Garcia, M., & Pelachin, M. Minidicionário LUFT. Ática. 1996.
CALLOU, D., & Leite, Y. Iniciação à Fonética e à Fonologia. 11. ed. Rio de Janeiro: ZAHAR. 2009.
CAPOVILLA, F. C., & Raphael, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. O Mundo do Surdo em Libras.
(Vol. 8). São Paulo: edusp. 2005.
CARNEIRO, M. A.. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns. 2. ed. Petrópolis: Vozes. 2008.
CASTRO, A. M., Rodrigues, A. J., Caiado, K. R. Moreira, L. C. Ferreira, M. E. Ribeiro, M. L., et al. Educação
especial: Do querer ao Fazer. São Paulo: Avercamp. 2003.
DANESI, M. C.. O admirável mundo dos surdos. Novos olhares do fonoaudiólogo sobre a surdez. 2. ed. Porto
Alegre: ediPUCRS. 2007.
DÍAZ, F et al. Educação Inclusiva, Deficiência, e Contexto Social: questões contemporâneas. Salvador: EDUFBA. 2009.
DORZIAT, A. O outro da educação. Pensando a Surdez com Base nos Temas Identidade/Diferença, Currículo
e Inclusão. Petrópolis: Vozes. 2009.
FERREYRA, E. N. A linguagem oral na educação de adultos. Porto Alegre: Artmed. 1988.
GARCIA, A., Santos, C., Gr Zona, M. A. Moura, M. C. Garcia, M. Pilar Samaniego. Olhares sobre a inclusão.
Uma perspectiva educacional ibero-americana. (S. C. Silva, Ed.) Quártica. 2014.
GLAT, R. Questões Atuais em Educação Especial VI. Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar. Rio de
Janeiro: 7 Letras. 2007.
GOLDFELD, M. A Criança Surda. 2. ed. Plexus. 1997.
GREENBERG, A. Uma Breve História da Química. Da Alquimia às Ciências Moleculares Modernas. São Paulo:
Edgard Blücher. 2009.
GUCHI. Química. O Guia Completo para quem não é C.D.F. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books. 2013.
HELITO, A. S. Kauffman, P. Saúde. Entendendo as Doenças, a enciclopédia médica da família. São Paulo:
Nobel, 2007.
HEBGEMÜHLE, A. Significar a Educação: da Teoria à Sala de Aula. Porto Alegre: ediPUCRS. 2008.
HONORA, M. Inclusão educacional de alunos com surdez. Concepção e alfabetização. São Paulo: CORTEZ.
2015.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

283

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

LOURENÇO, É. Conceitos e Práticas para Refletir sobre a Educação Inclusiva. Ouro Preto: Autêntica. 2010.
MAAR, J. H. História da Química. Primeira parte: Dos primórdios a Lavoisier. 2. ed. (T. H. Maar, Ed.) São José:
Conceito. 2008.
MAINIERI, C. M. Desenvolvimento e Aprendizagem de Alunos Surdos: Cognitivo, Afetivo e Social. Curitiba:
IESDE Brasil S.A. 2012.
MANTOAN, M. T. O desafio das diferenças nas escolas. Petrópolis: Vozes. 2008.
______ & Prieto, R. G. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos 2. ed. (V. A. Arantes, Ed.) São Paulo :Summus.
2006.
MATEUS, A. L. Química na cabeça. Experiências espetaculares para você fazer na sua casa ou na escola.
Belo Horizonte: UFMG. 2008.
MOURA, D. R. Vieira, C. R. A atual proposta bilíngue para educação de surdos em prol de uma educação
inclusiva. Pandora Brasil. 2011.
MOURA, M. C. O Surdo. Caminhos para uma Nova Identidade. Rio de Janeiro: Revinter Ltda. 2000.
MONTEIRO, F. H. S. O Ensino de Biologia e Química para Alunos Surdos no Ensino Médio da Rede Pública
da Cidade de Fortaleza: Estudo de Caso. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 2011.
OLIVEIRA, L. A. Fundamentos Históricos, Biológicos e Legais da Surdez. Curitiba: IESDE Brasil. 2012.
QUADROS, R. M. Educação de surdos. A aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed. 2008.
______ & Cruz, C. R. Língua de Sinais. Instrumentos de Avaliação. Porto Alegre: Artmed. 2011.
KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira. Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed. 2004.
______; Leite, T. A, Diniz, H. G. Nascimento, S. P. Estudo da Língua Brasileira de Sinais I. Série: Estudos de
Língua de Sinais (Vol. I). (N. R. Moura, Ed.) Florianópolis: Insular. 2013.
REIS, E. O ensino de química para alunos surdos: desafios e práticas dos professores e intérpretes no processo de ensino e aprendizagem de conceitos químicos traduzidos para libras, Fortaleza. 2015.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

284

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Graduada em Educação Física pela Universidade
de Santo Amaro (1997); Especialista em Gestão
pela Universidade de São Paulo (2011); MBA
Gestão Empreendedora pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (2016). Professora de Ensino
Fundamental II e médio - Educação Física - na EMEF
Prof Milton Ferreira de Albuquerque, Supervisora
de ensino na região da Sul 3 - São Paulo.

MARIA DALVA
DA SILVA VALE

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

285

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

O GESTOR COMO LÍDER PEDAGÓGICO
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral analisar o gestor frente às fragilidades e
potencialidades de uma unidade escolar, nas diferentes dimensões delimitadas pela ação Educativa,
e, especificamente, verificar como o gestor atua frente a uma equipe de trabalho, visando à
construção do Projeto Político Pedagógico. A pesquisa tem como aporte teórico Aguilar (2002);
Azanha (1993); Luck (2010); Luckesi (2002); Hargreaves e Fullan (2000) et al. Como metodologia,
utilizou-se a pesquisa bibliográfica de cunho crítico, em que se apresentam e analisam autores
cujas pesquisas versam sobre o papel do gestor na elaboração do Projeto Político Pedagógico
da escola. Além disso, foi aplicado um questionário quantitativo em uma escola da Zona Sul de
São Paulo. Os resultados evidenciaram que há pontos de incertezas e tensões na escola em
suas diferentes dimensões. Ademais, mostra-se que a escola precisa de um rumo novo, para ser
atendida em suas especificidades.

Palavras-chave: Gestor; Escola; Projeto Político Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

construção de um Projeto Político Pedagógico nas unidades educacionais é
um grande desafio para a equipe gestora. As especificidades de cada unidade
demandam reflexão e adequação constantes. Além disso, a análise das ações
do gestor frente a tal desafio é de suma importância para o entendimento dos resultados
concretos e os esperados.
Atualmente, observa-se a relevância de uma modificação estrutural nos projetos existentes, visto que, muitas vezes, na escola costuma-se delegar ao coordenador pedagógico
o papel de desenvolver toda a parte pedagógica junto ao corpo docente e aos alunos, e o
gestor, mesmo sendo o responsável por esse processo educativo, acaba por se limitar aos
processos administrativos. Contudo, o trabalho do gestor deve ultrapassar essa perspectiva,
ele deve se colocar a frente como líder da parte pedagógica da escola.
Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar o gestor frente às fragilidades e potencialidades de uma unidade escolar, nas diferentes dimensões delimitadas pela ação Educativa,
e, especificamente, verificar como o gestor atua frente a uma equipe de trabalho, visando à
construção do Projeto Político Pedagógico.
O artigo organiza-se de modo a, primeiramente, apresentar o aporte teórico utilizado
para pesquisa bibliográfica. Em seguida, a metodologia adotada para a pesquisa, os dados
coletados e suas respectivas análises e, por fim, as considerações finais deste artigo e as
referências adotadas.
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OS DESAFIOS DO GESTOR
EDUCACIONAL
A Educação, hoje, requer profissionais
que estejam atentos às mudanças de seu
tempo, a escola necessita de pessoas dinâmicas, pesquisadoras, reflexivas e participativas.
Dentro de uma escola é fundamental que seja
estruturada a organização, ou seja, a reunião
de pessoas que almejam a concretização de
objetivos comuns.
O grande desafio está em reinventar a
escola, já que atualmente são diversas as formas de acesso ao conhecimento, e essa função já não é mais única e exclusiva da escola.
Cabe então o grande desafio aos diretores de
escola no sentido de envolver a sua comunidade escolar com projetos diferenciados que
sejam do interesse do aluno para que ele faça
parte atuante desse organismo chamado escola. O diretor de escola tem em suas mãos
o poder de realizar grandes transformações
em sua comunidade, visto que ele interage
com os diferentes membros da comunidade
que lidera.
Segundo Vasconcellos (2002), o Projeto Político Pedagógico construído participativamente é o grande instrumento para a escola
superar o isolamento. Dessa forma, podemos
pensar que para uma escola desenvolver o
seu Projeto Pedagógico, visando mudanças
e melhorias em sua comunidade escolar, é
preciso um esforço coletivo de todos os que
fazem parte da cultura dessa escola e de seu
entorno.
Na visão de Luck (1996), o conceito
de gestão já pressupõe, em si, a ideia de
participação, ou seja, do trabalho associado
de pessoas analisando situações, decidindo
sobre encaminhamentos e agindo sobre elas
em conjunto. A autora associa dessa forma
o conceito de gestão à ideia de participação
coletiva.

É notório que a escola pública necessita de grandes transformações, a democratização e a universalização do ensino, em plena era da globalização, vem exigindo que a
frente dessas instituições de ensino, estejam
gestores cada vez melhores preparados para
atuarem ao comando de sua equipe, gerindo e orientando as diversas dependências
da unidade. O Projeto Político Pedagógico é
o suporte principal para que se faça valer a
autonomia da escola. Para Azanha, (1998, p.
3) “a autonomia de escola numa sociedade
democrática é, sobretudo, a possibilidade de
ter uma compreensão própria das metas da
tarefa educativa numa democracia”.
Para que a escola tenha o seu corpo
docente envolvido em seu Projeto Político
Pedagógico se faz necessário que a equipe
gestora invista na formação e orientação nas
ações do dia-a-dia. Entendemos assim o Projeto Político Pedagógico como um documento que deve ser construído do conjunto de
integração da escola com propósito comum
para todos, e essa construção deve acontecer
a partir da identificação das práticas diárias
da escola.
Para Paro (2001), o termo “democratização” está vinculado às relações que envolvem a organização e o funcionamento efetivo
da instituição escolar. Ele afirma que se faz
necessária uma mudança entre as relações
Gestão, Docentes e Comunidades, ou seja,
somente com o envolvimento coletivo destes
atores haverá a partilha e participação nas tomadas de decisões, contribuindo para a execução de uma prática pedagógica democrática. “A realidade pode ser mudada só porque
é só na medida em que nós mesmos a produzimos e na medida em que saibamos, que
é produzida por nós” (KOSIK, 1976, p.18).
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Para Luck (2005), o conceito de gestão
está ligado à mobilização de competência e
envolvimento de pessoas organizadas de forma coletiva para a promoção de mudanças.
Esse conceito nos passa a ideia de gestão
participativa, ou seja, um trabalho pautado na
participação integrada de todos os segmentos da unidade. Para o autor, quanto mais
dedicação na participação do meio, mais há
realização plena.

É visto que ele sozinho não irá conseguir administrar e solucionar todos os desafios da escola. Na citação acima, o autor
sustenta que o gestor é o grande articulador
e o principal responsável para o sucesso da
gestão escolar, que quando do envolvimento
da equipe pedagógica, em um determinado
projeto, ou atividade diferenciada dentro do
seio da escola, os resultados alcançados tornam-se mais significativos.

Diante do contexto apresentado, notamos que o papel do diretor/ gestor frente
a sua equipe é de fundamental importância
para a melhoria da qualidade de ensino e
das práticas pedagógicas. O que se espera
é que esses gestores atuem como líderes, na
construção de seu Projeto Político Pedagógico, para que a escola possa conquistar sua
verdadeira autonomia, pautada a uma gestão
democrática.

Outro ponto que merece discussão é
que o diretor de escola não pode esquecer
que exerce uma liderança, frente a sua equipe, e é o principal responsável por conduzir,
junto aos seus pares, a dinâmica do cotidiano
escolar. E que tem poderes instituídos pelas
políticas públicas que regem as nossas escolas. Não se pode deixar de citar que,o gestor, independente de seu poder de liderança,
deve saber usar o seu poder de hierarquia,
pois entendemos que a gestão exige do líder,
por si só conhecimento e atitude.

O PAPEL DO GESTOR
A escola é um organismo vivo, a cada
momento surgem conflitos que exigem resolução de problemas, dessa forma o diretor deve
compartilhar as responsabilidades com os
seus pares. “O diretor é o grande articulador
da gestão pedagógica, é o primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliado nessa tarefa,
pelos apoios pedagógicos” (HENGEMUHLE,
2004, p.191).
Tomando as ideias acima, cabe à escola facilitar o envolvimento de todos os atores
que se aproximam das atividades da Unidade Escolar, entende que o diretor como líder
deve favorecer o encontro de sua equipe para
juntos resolverem os problemas que surgirem
ao longo do ano letivo.

O gestor concentra muitos poderes,
ele pode favorecer a autonomia no cotidiano escolar quando favorece a participação
da equipe escolar. Não esqueçamos, porém,
que não cabe aqui confundir autonomia com
soberania, na escola atual percebemos que
não cabe esse tipo de gestor, pois as práticas
fatalmente estariam fadadas ao fracasso.
Observa-se a escola como um espaço de
formação e informação privilegiado onde o sujeito seja capaz de estabelecer parcerias com
seus diferentes atores, atuando em prol do ensino aprendizagem. Para Luck (2010), a liderança
também faz parte do núcleo de aprendizagem
da escola, considerando o trabalho educacional.
Aqui, a autora dá ênfase à gestão compartilhada, nos diferentes setores da organização escolar. Ela nos faz acreditar que, quando
todos sabem de suas responsabilidades e se
tem clareza dos objetivos da instituição, o ambiente tende a ficar mais propício e favorável
ao trabalho escolar.
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Daí, começamos a perceber o nosso
grande desafio: O que a escola deve fazer
para alcançar essa situação? Conforme o objetivo deste artigo, almejamos possibilitar a
análise do trabalho do gestor e suas práticas
pedagógicas para o fortalecimento da equipe
na construção do Projeto Político Pedagógico, buscando dessa forma trazer benefícios a
toda a comunidade escolar. Acreditamos que
a ideia da construção desse Projeto, dará um
novo rumo para a identidade dessa escola.

PROJETO PEDAGÓGICO E AUTONOMIA
CONQUISTADA
Neste tópico busca-se refletir entre
Projeto Político Pedagógico (PPP) e autonomia da escola, amparados por Hargreaves e
Fullan (2000). Cada escola tem uma espécie
de elementos sagrados, que não cabe a direção transgredir. É preciso ter cuidado quando
consideramos que a escola vive em tempos
de mudança, pois podemos nos iludir acreditando que tudo que ela faz deve ser reformulado. “Melhorias reais significam mais do que
mudança; envolvem também a conservação
daquilo que é bom” (FULLAN; HARGREAVES,
2000, p.106).
Não se pode ignorar que a escola vem
sofrendo mudanças significativas através dos
tempos. Essas mudanças, dentro da organização escolar, têm gerado momentos de muitos
conflitos, dessa forma, o diretor para liderar
essa instituição, precisa conhecer as potencialidades e as fragilidades da Unidade que
dirige.
Ele precisa assumir o papel de apoio
e liderança aos docentes. Concordamos que
esse amparo ao corpo docente se faz de fundamental importância para o crescimento do
grupo em questão. Não falamos aqui de trabalho solitário ou individual, mas sim de uma
prática de envolvimento, onde todos sejam
responsáveis pelas conquistas na melhoria da
escola pública.

A construção da autonomia da escola
vai acontecendo quando o diretor vai compreendendo a sua escola e assim construindo
espaços e oportunidades para a valorização
de seu corpo docente. Conhecer a cultura
da escola, valorizar os profissionais que ali
atuam; incentivar o trabalho em equipe, criar
oportunidades de realização de projetos colaborativos são iniciativas de práticas inovadoras para que o gestor percorra o caminho
da conquista da autonomia escolar. “Uma mudança significativa no âmbito de toda escola
não é impossível sem uma liderança escolar.”
(HARGREAVES et. al, 2002, p.167).
Assim, vemos que o desejo para mudanças, o incentivo ao trabalho coletivo na
escola e a busca constante na compreensão
dos problemas políticos, sociais e pedagógicos, só podem ser construídos por meio de
reflexões compartilhadas entre direção, coordenação e docentes.
Acreditamos que qualquer mudança
na escola irá gerar desafios constantes, porém devemos ter clareza, de que para essas
mudanças começarem a tomar forma, é necessária a construção do seu Projeto Político Pedagógico, documento esse que será o
norteador do nosso projeto ideal de escola
para todos.

O GESTOR CONSTRUINDO UM GRUPO
DE TRABALHO
Discute-se, nesta parte, o trabalho do
gestor na constituição de um grupo de trabalho na escola, apontando as diversas dimensões que o constituem. Esse não é um
objetivo fácil de atingir. Momentos de trabalho
coletivo oferecem ao educador oportunidades
de trocas, quando se valoriza o ser social,
afetivo e cognitivo.
Todo grupo necessita de um líder democrático que coordene suas ações. É da
leitura que o coordenador do grupo faz das
práticas e reflexões dos participantes, que
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se torna possível expor conteúdos para se
estudar a prática e a teoria (FALSARELLA,
2008, p. 12). Dessa forma, percebemos que
respeitar e entender o ponto de vista do outro
é fundamental para a construção do grupo.
Conforme Neves et al (2000), as novas ideias colocadas pela abordagem social
– internacionalista sugerem que o aprendiz é
parte de um grupo social e deve ter iniciativa
para questionar, descobrir e compreender o
mundo a partir de interações com os demais
elementos do contexto histórico no qual está
inserido. Nesse contexto, a palavra grupo nos
passa a ideia de formação, conjunto de pessoas reunidas em um propósito.
Grupo, segundo Pichon-Riviére (1998),
é um conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes que se reúnem em
torno de uma tarefa específica. Mesmo tendo
objetivo comum, cada participante tem uma
identidade. Pensa-se na atuação do gestor na
construção desse grupo, se há convergências
entre diferentes grupos sociais com relação
à necessidade de mudanças na escola há,
todavia, muita divergência com relação à direção a ser dada a essa mudança.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de base bibliográfica e abordagem crítica. Nesse sentido,
apresenta como aporte teórico autores que
dialogam sobre tais vertentes e fomentam
discussões no campo educacional a fim de
construir caminhos mais significativos e efetivos, procedimentalmente, foram analisados
livros e artigos que pudessem contribuir para
construção do conhecimento fundamental
para ampliar as discussões aqui abordadas.
Assim, destacam-se autores como Aguilar (2002); Azanha (1993); Luck (2010); Luckesi (2002) et al, cujas pesquisas versam
sobre a importância do projeto político pedagógico e o papel do gestor na construção de
grupos de trabalho colaborativos.

Além disso, foram coletados dados por
meio de um questionário de método qualitativo com o objetivo de analisar quais as ações
educacionais representam potencialidades e
fragilidades, sempre buscando a melhoria do
desempenho da escola, alunos e educadores.
Os participantes foram de uma escola
situada no Jardim Eliana, um bairro popular
da Zona Sul Cidade de São Paulo, em área de
manancial. Esse bairro foi formado desordenadamente por famílias de migrantes que deixaram sua terra natal e vieram para São Paulo
em busca de trabalho e melhores condições
de vida. Essa escola conta com 2.676 alunos,
divididos em três turnos, com 23 salas nos
períodos da manhã, tarde e noite, totalizando
66 salas de aulas, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A Unidade Escolar está jurisdicionada a Diretoria
de Ensino Sul 3. Foram ao todo respondidos
319 questionários, em que analisou-se sete
vertentes que se relacionam intrinsecamente.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A primeira vertente diz respeito ao ambiente educativo, um dos pontos de deficiência, apontados na pesquisa, foi o descaso
com que alguns alunos têm com o patrimônio escolar. Nesta dimensão, conclui-se que
a escola favorece uma vivência de valores
onde são realizadas atividades para fortalecer
o respeito entre os pais, o combate à discriminação e indisciplina, porém o conceito de
cidadania e igualdade ainda não está amplamente explícito no projeto da escola.
A segunda vertente analisou as práticas
pedagógicas, esta dimensão revelou que as
práticas pedagógicas ainda não estão amplamente refletidas pelos docentes, ficando
a proposta pedagógica ainda desconhecida
e o acompanhamento da direção ainda falho.
A terceira vertente versa sobre a avaliação, os resultados demonstram que há uma
grande participação de todos na elaboração
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do processo de avaliação, com monitoramento do Diretor e sendo os resultados discutidos
com alunos, pais e docentes.

GRÁFICO 2 - Há atendimentos diferenciados para alunos com dificuldade de aprendizagem?

A quarta vertente revelou que em se tratando de gestão democrática, a escola ainda
não possui total clareza na exposição do uso
de recursos (inclusive financeiros), porém os
conselhos escolares são bastante atuantes
com uma significativa parceria da escola com
os serviços públicos.
Os resultados desta vertente demonstram que a equipe escolar é carente, com
uma baixa assiduidade de funcionários que
possuem grande estabilidade e formação hábil.
Em relação aos ambientes escolares, os
recursos não são bem aproveitados, porém a
prestação de serviços é de boa qualidade,
assim como a escola oferece uma boa condição de trabalho aos docentes e funcionários.

Fonte: Autoral, 2021.
GRÁFICO 3 - A escola adota medidas
para trazer de volta alunos que se evadiram
ou abandonaram a escola?

A seguir, pode-se observar os resultados quantitativos nos gráficos 1, 2, 3 e 4 para
análise da última vertente.
Gráfico 1 - São promovidas atividades
para proporcionar maior envolvimento do aluno com o espaço escolar?
Fonte: Autoral, 2021.
GRÁFICO 4 - A escola promove projetos/eventos para o envolvimento de sua comunidade?

Fonte: Autoral, 2021.

Fonte: Autoral, 2021.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

292

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Desta última dimensão foi observado
que a escola prima por promover atividades
que proporcionam maior envolvimento do aluno com o espaço escolar, onde existe um
fraco atendimento ainda para alunos com dificuldade de aprendizado, mas são adotadas
medidas para o retorno de alunos evadidos e
uma grande promoção de projetos e eventos
para o envolvimento da comunidade.
Refletindo a respeito dos resultados
desta pesquisa, realizada no mês de Maio
de 2011, observou-se que as respostas das
questões, para as diferentes vertentes, podem
nos mostrar caminhos para uma escola igualitária e com maior transparência em suas diferentes dimensões.
Em algumas das vertentes avaliadas,
percebe-se que em alguns segmentos há
mais clareza das ações, que em outros. Acredita-se que ao realizar a Reconstrução do nosso Projeto Político Pedagógico com vistas das
potencialidades e também fragilidades que
foram apontadas estaremos formando uma
escola por quem a viva, construindo saberes,
recebendo e transmitindo valores e posturas
perante a vida.

O desenvolvimento deve ocorrer por
meio de ações dos diferentes segmentos,
sendo realizadas atividades nas diferentes
disciplinas, com o envolvimento da comunidade do entorno da escola, que fazem parte aos
finais de semana do projeto escola da família.
As atividades propostas foram produções de paródias, poemas, danças, criação
de filmes e imagens, entre outros. O tempo
estimado será de um semestre. E sua avaliação acontecerá durante toda a sua execução.
Tal ação fortaleceu em muito as ações
da escola para a melhoria da conscientização de nossos alunos com o nosso prédio
escolar, foi uma das primeiras propostas de
intervenção com o diretor a frente do projeto,
o que na avaliação da unidade em questão,
o grupo avaliou como muito positivo.

Diante da pesquisa realizada, foi produzido um plano de ação como proposta de atuação da direção da Unidade Escolar e equipe
para a realização de um Projeto de intervenção: Conservação do Patrimônio Público.
Tal projeto surgiu da necessidade de
conscientizar a comunidade escolar do quanto é importante a conservação e melhoria do
ambiente escolar. O objetivo foi desenvolver
valores morais, reconhecer direitos e deveres,
integrar aluno escola- comunidade, criar vínculos do aluno com a escola, a fim de que o
educando possa reconhecer a escola como o
seu espaço de formação e aprendizado.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

293

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Hargreaves (2002), a construção do Projeto Político Pedagógico só deve
acontecer com uma liderança, para que a aprendizagem e o fortalecimento dessa construção
realmente aconteçam. Para Luck (2010), a gestão deve ser compartilhada entre os diferentes
membros da equipe. Em muitas escolas percebe-se que há a necessidade de dividir as responsabilidades das diretrizes, para que as informações cheguem de forma mais claras nos
diferentes segmentos.
Para Azanha (2006), a construção da proposta pedagógica deve estar pautada em uma
participação dos atores que compõem o quadro escolar, por acreditar que assim irá construir
a autonomia da escola de uma forma não somente institucional, mas também cultural.
Dessa forma, acredita-se que é possível sistematizar alguns princípios de uma gestão
escolar participativa, articulando a relação entre a direção e todos os outros membros da
equipe escolar. Como afirma Luck (2010), o diretor, para ser um líder pedagógico de sucesso,
necessita implementar um método de gerenciamento que permita a participação de todos, o
aprendizado contínuo da equipe.
Assim, observa-se como primordial a ação do gestor para melhorar uma prática pedagógica, em que esteja à frente de sua equipe, conduzindo a construção do Projeto Pedagógico,
com o intuito de favorecer a conquista de um ambiente educativo para melhorar a qualidade
de trabalho e do ensino da Unidade Escolar, através de momentos de formação e informação
com a metodologia de trabalhos focados em projetos diferenciados.
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SAÚDE DOCENTE NO CENÁRIO DA PANDEMIA
RESUMO: O objeto do estudo consiste em evidenciar a relevância da pesquisa que teve como
objetivo investigar a saúde dos docentes no cenário da pandemia, analisar seu impacto e relevância
no desenvolvimento ou agravamento dessas doenças, na saúde desses profissionais. A pesquisa
se concretizou na análise de dados fornecidos por entidades de referências como OMS, e autores
que estudam a temática. Como resultado fica evidenciado que é urgente um olhar atencioso sobre
a saúde destes profissionais, fica explícito que a pandemia agravou algumas patologias nesse
grupo de profissionais de forma significativa e relevante.

Palavras-chave: saúde; professor; pandemia; coronavírus;
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo destaca a influência do estado de calamidade pública causado
pela pandemia do novo coronavírus tem efeito direto no processo de agravamento da saúde dos profissionais do quadro do magistério, objetivo da pesquisa é
investigar se as mudanças afetam de imediato na saúde desses profissionais, derivados da
sua ocupação laboral, se a pandemia foi capaz de potencializar os principais problemas de
saúde neste grupo;
A pesquisa pretende localizar focos pontuais que influenciaram diretamente no adoecimento dos docentes e as alterações provocadas pela inserção das novas demandas impostas
pela pandemia, qual a relação do processo com o aumento das enfermidades desse grupo de
trabalhadores. Para tanto, foram utilizados para a obtenção de dados,pesquisa de trabalhos
direcionados a problemática apresentada, optou-se pelo uso de análises de artigos, pesquisas
científicas e um coletivo de autores que tratam da temática.
Valendo-se desse material de investigações e práticas nessa tese, identificam-se as
evidências acumuladas e perspectivas que potencializam as relações investigadas neste estudo. Após a análise desses indicadores, percebe-se que as novas demandas impostas pela
pandemia com intervenção direta na rotina de trabalho desses profissionais tem influência no
processo saúde/doença, Questões relativas à jornada, condições de trabalho, dentre outros
fatores. Registra-se ausência de políticas públicas de regulação dos ambientes e gestão do
trabalho. Elementos trazidos à discussão observa-se que é urgente um olhar atencioso sobre
a saúde destes profissionais não podendo ser negligenciados ou desconsiderados.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

298

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

INVESTIGAÇÃO SOBRE A
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS NO BRASIL ANTES
DA PANDEMIA - O RETRATO DA
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
BRASILEIRAS.
No Brasil, o cenário das escolas públicas de educação básica (EB), com precárias
condições de infra estruturas pauta das reivindicações sindicais há anos, já é conhecido
pela maioria da população. O Censo aponta
que as escolas brasileiras ainda têm dificuldades quanto ao quesito infraestrutura.
O Censo Escolar 2017, lançado pelo
Ministério da Educação (MEC), mostra que
as escolas brasileiras ainda têm deficiências
quando o quesito é infraestrutura. No caso
das escolas que oferecem ensino fundamental apenas 41,6% contam com rede de esgoto,
e 52,3% apenas com fossa. Em 6,1% delas,
não há sistema de esgoto sanitário.
Nas escolas de ensino fundamental, a
garantia de água ocorre por meio de rede
pública de abastecimento na maior parte dos
casos (65,8%),mas há casos de abastecimento por poço artesiano (17,4%) ; cacimba ou
cisterna (11,9%) ou diretamente por rios, córregos ou outros canais (6,2%). Em 10% delas,
não há água, nem energia ou esgoto.
A tecnologia não está acessível aos estudantes em cerca da metade das escolas
de ensino fundamental. Conforme o censo,
“a presença de recursos tecnológicos como
laboratórios de informática e acesso à internet
ainda não é realidade para muitas escolas
brasileiras. Apenas 46,8% das escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de
informática; 65,6% das escolas têm acesso à
internet; em 53,5% das escolas a internet é
por banda larga”.

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

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

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

advento da pandemia, o MEC (Brasil, 2020 )
homologa e declara como legal a carga horária de ensino remoto na rotina diária de trabalho docente.
PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO
DE 2020
Dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias
MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº
345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de
12 de maio de 2020.
Com ensino remoto homologado a
então exaustiva jornada docente, longe das
salas de aula ficam ainda mais difíceis, as
dificuldades no ensino a distância expõe a
professora a novos desafios.
Diante dessa nova configuração preenchida pelo vazio do distanciamento social o
professor se viu sozinho rodeado do desconhecido, tendo que dar conta da demanda
imposta pela pandemia, a docência longe da
sala de aula conduziu as mudanças sem aviso prévio, que transformou o cotidiano dos
profissionais da pior maneira possível, expondo cada vez mais a saúde dos professores e
professoras, juntamente a todas essas novidades não houve a complementação de medidas especiais de regulamentação e proteção
aos direitos desses trabalhadores.
Vendo-se inesperadamente obrigados a
ressignificar seus processos de trabalho para
ambiente virtual, cabendo exclusivamente ao
docente à responsabilidade pela transformação do ambiente domiciliar em sala de aula
de ensino remoto, em telas de computadores
ou celulares em sua maioria de uso pessoal,
a sensação de impotência junto às rotinas
intermináveis, ficam escancaradas,
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E, de fato, docentes encontram-se submetidos às novas exigências e mudanças na
organização do trabalho, tais como ritmo de
trabalho, sobrecargas laborais, burocracia,
controle (remoto) de turma e, ainda, o tipo de
gestão e ferramentas para controle e desenvolvimento do trabalho, algo que recrudesceu com o advento do trabalho remoto. Para
dar conta de todas as tarefas, é necessário
realizar atividades fora da jornada formal de
trabalho, como gravar aulas, disponibilizá-las
em plataformas digitais e atender aluno(a)s
por aplicativos (Trab. educ. saúde vol.19 Rio
de Janeiro, 2020).
À vista de tudo isso, a responsabilidade
pela transformação do espaço domiciliar em
posto de trabalho permanente para desenvolvimento do ensino remoto coube exclusivamente aos docentes.
Do mesmo modo, todos os custos relacionados às condições materiais do trabalho e infraestrutura física, como computador,
câmera, microfone, impressora, internet, luz
elétrica, mobiliário, entre outros, ficaram a
cargo dos docentes. Além dessas despesas,
houve a necessidade de manutenção desses
equipamentos e do próprio manuseio de tecnologias e mídias. Para aqueles docentes que
não tinham formação ou familiaridade com
tais tecnologias, tal instrumento foi montado
com o apoio de familiares ou colegas (Trab.
educ. saúde vol.19 Rio de Janeiro, 2020).
Para Hypolito, Vieira e Pizzi (2009), o
processo de intensificação do trabalho docente pode ser sintetizado, entre outros fatores,
como processo que conduz à redução do
tempo para descanso na jornada de trabalho; implica falta de tempo para atualização
e requalificação profissional e potencializa a
sobrecarga de trabalho.

Ademais, aumenta o isolamento ao reduzir as chances de interação e participação
coletiva de trabalho, limitando as possibilidades de reflexão crítica conjunta para a luta
e a defesa da saúde. Em síntese, pode-se
afirmar que as modalidades de trabalho remoto de professoras e professores possuem
a marca da combinação intensiva e extensiva
do tempo de trabalho associado à precarização das condições laborais sob a determinação histórica de novos padrões gerenciais
em tempos de excepcionalidade de trabalho
(RODRIGUES et al., 2020).
Tal realidade se acentuou ainda mais na
pandemia, quando educadores foram obrigados a reformular, da noite para o dia, todo o
método de ensino, ter as relações mediadas
por uma tela, aprender a usar novas tecnologias e estar a todo o momento respondendo
mensagens de pais e estudantes pelo celular,
que mais uma vez é de uso pessoal, educadores estão vivendo intensamente a pressão
dos novos tempos, revelando o esgotamento
da categoria.
Além dessa pressão, toda a equipe ficou bem cansada e estressada por conta do
volume de trabalho, que dobrou. Nossa rotina
se baseou em enviar planejamento quinzenal, imprimir e entregar atividades presencialmente, publicar as atividades na plataforma
on-line, fazer atendimento dos estudantes e
reuniões virtuais, corrigir as atividades (Trab.
educ. saúde vol.19 Rio de Janeiro, 2020)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que desde 1983 a classe
docente é a segunda categoria profissional,
em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, incluindo desde reações
alérgicas a giz, distúrbios vocais, gastrite e
até esquizofrenia. O estresse que acomete os
professores é considerado pela OIT não somente como um fenômeno isolado, mas um
risco ocupacional significativo da profissão
(TOSTES et al., 2018).
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A profissão docente é considerada pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
como uma das mais estressantes, com forte
incidência de elementos que conduzem à SB
(Síndrome de Burnout). Esse fenômeno, que
atinge professores de diferentes países, parece portar um caráter epidêmico mundial que
extrapola as fronteiras nacionais (Gil-Monte,
2008).
De acordo com a Organização Mundial
do Trabalho (OIT). Essa síndrome é caracterizada por uma sensação de esgotamento e
sentimentos negativos sobre a rotina laboral.
Conforme definição apresentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), “a Síndrome de Burnout é resultante de um estresse
crônico no trabalho que não foi administrado
com êxito”. Mesmo antes de a pandemia se
instalar no nosso cotidiano, os docentes já
eram as pessoas mais propensas à Síndrome
de Burnout, Na perspectiva pública, a categoria de professores sofre muitas críticas, é
extremamente cobrada em seus fracassos e
raramente é reconhecida por seu sucesso.
Nenhuma categoria tem sido tão severamente
avaliada e cobrada pela população em geral
nas últimas décadas como a de professores
(FARBER, 1991).
Entre as inúmeras demandas enfrentadas pelos professores, destaca-se a sobrecarga mental e a emocional. A função docente
se caracteriza pela exigência de altos níveis
de concentração, precisão e atenção diversificada. Do ponto de vista emocional, lhe é
exigido envolvimento com os alunos, pais ou
responsáveis, colegas e equipe técnica, relações estas que, em muitas ocasiões, podem
ser ou tornar-se conflitivas (SALANOVA, MARTÍNEZ & LORENTE, 2005).

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

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

Professoras e professores experimentaram uma mudança brusca em suas rotinas,
que se caracteriza pela penetração insidiosa
do trabalho em todos os espaços e momentos
de seu cotidiano, não importando que seus
empregadores não lhes tenham garantido estrutura para o teletrabalho (ZAIDAN; GALVÃO,
2020, p. 264).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise dos dados apresentados, fica explícito que os educadores no momento atual
atravessam dias de obscuridade, no que diz respeito ao cumprimento de protocolos, ausência
de diretrizes, formações, políticas, e destinação de recursos públicos capazes de suprir as
novas demandas , quanto ao ilusório das estruturas adequadas à implementação desta nova
metodologia de ensino. Muito conhecida por professores a anos.
Logo, Todos esses complicadores Repercutem diretamente na saúde do quadro do
magistério, essa conjuntura de oferta e acesso deste ensino remoto à população brasileira,
em especial, nas periferias e classes sociais mais pobres,a sensação de impotência diante da
situação, a responsabilização da não aprendizagem dos alunos, filhos dos trabalhadores atendidos por esses professores, contribuem para o agravamento do adoecimento da categoria.
Além dos impactos relacionadas à COVID-19, coexistem conjuntamente, os abalos
derivados da ocupação profissional, Dadas essas pontuações, ressalta-se a importância da
urgência de articular as exigências profissionais no contexto da pandemia com a saúde desses sujeitos.
Como apontam Schmidt et al. (2020), investigações e pesquisas acerca dos impactos
na saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus ainda são incipientes, por
se tratar de fenômeno extremamente recente, mas já sinalizam para implicações negativas
consideráveis.
Além disso, pesquisas anteriores sobre outros surtos infecciosos revelaram possíveis
repercussões nocivas à saúde mental, em uma escala temporal que pode variar de curto,
médio e longo prazo. Vale frisar que o cuidado com a saúde mental dos educadores precisa
ser levado a sério, como também, precisa ser considerado como um elemento crucial na
elaboração de medidas tanto para as atuais condições de trabalho em formato home office,
como para, os planos de ação e estratégias para o retorno das aulas presenciais nas escolas
(revista.ufrr.br).
É urgente um olhar atencioso sobre a saúde destes profissionais não podendo ser negligenciadas ou desconsideradas. Contudo, a ação preventiva para garantir a saúde e reduzir
as implicações na saúde da categoria, durante e após a pandemia, mas também aponta
para a importância da valorização desses profissionais, como até mesmo forma de mitigar o
esgotamento profissional.
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NEUROCIÊNCIA COGNITIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL: COMO
A NEUROCIÊNCIA PODE AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DE
BEBÊS E CRIANÇAS

RESUMO: A neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso (LURIA, 1981 citado por LIMA
et al., 2017) e é uma área multidisciplinar, uma vez que este ramo do conhecimento se integra a
outras ciências que possuem como tema central o estudo do cérebro. As crianças por natureza têm
espírito inquisidor e inquieto. Logo aprendem (e mesmo no final da vida uterina) a coletar informação
do mundo interno e externo, por meio de receptores e dos órgãos sensoriais. Estes lhes trazem
as sensações primárias que logo se tornam percepções gustativas, olfativas, auditivas, visuais e
táteis. À medida que amadurecem aperfeiçoam a interpretação de seu ambiente e melhoram a
tomada de decisões, baseadas nestas informações (Eliot, 1999 citado por BARTOSZECK, 2006,
p. 2 ). O bom desenvolvimento da infância, segundo os estudos de Shonkoff, ocorre por meio
das relações da criança com o meio externo, em casa e na escola. Para tanto, é necessário que
a qualidade dessas relações seja satisfatória, uma vez que têm impacto significativo e duradouro
para a criança (SHONKOFF, 2006 apud CARRARA, 2017).

Palavras-chave: NEUROCIÊNCIA COGNITIVA; EDUCAÇÃO INFANTIL; DESENVOLVIMENTO.
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INTRODUÇÃO

O

estudo da aprendizagem une a educação com a neurociência (LIVINGSTONE,
1973; SAAVEDRA, 2002; MARI, 2002, FLORES, 2003 apud BARTOSZECK, 2006,
p. 1). A neurociência investiga o processo de como o cérebro aprende e lembra,
desde o nível molecular e celular até as áreas corticais.
A formação de padrões de atividade neural considera-se que correspondam a determinados “estados e representações mentais” (KELSO, 1995; SHEPHERD, 1998 apud BARTOSZECK,
2006, p. 1). O ensino bem sucedido, provocando alteração na taxa de conexão sináptica, afeta
a função cerebral. Por certo, isto também depende da natureza do currículo, da capacidade do
professor, do método de ensino, do contexto da sala de aula e da família e comunidade (BARTOSZECK, 2006, p. 1).
Na contemporaneidade deve-se pensar sobre Educação Infantil sob a perspectiva da
complementaridade e da continuidade, visto que, essa etapa de ensino refere-se aos primeiros
anos de escolarização, os quais são marcados pelo processo de aprendizagem da criança
(SANTIAGO JÚNIOR; HERRAN, 2017, p. 54).
Os três primeiros anos de vida de um ser humano, chamados de primeiríssima infância,
são cruciais para todo o seu desenvolvimento ao longo da vida, tendo inúmeros reflexos até a
vida adulta, necessitando, portanto, de cuidados especiais a respeito das relações das crianças
com os adultos, uma vez que estas relações moldam o funcionamento cerebral e têm impactos
para a vida toda. E a neurociência traz muitas informações e contribuições sobre isto, podendo
explicar quais são as vantagens de bons relacionamentos e também como tais questões influenciam na aprendizagem (CARRARA, 2017, p. 10).
A justificativa do estudo se fundamenta na necessidade de investimento na educação
infantil e no problema de aprendizado, buscando-se aplicar a neurociência e considerando o
cérebro como sendo o órgão responsável pela aprendizagem. Além disso, o processo de aprendizagem é decorrência direta da neuroplasticidade, considerando que o cérebro humano não
finaliza seu desenvolvimento, mas reestrutura-se, reorganiza-se constantemente; dessa forma
a busca de novas ideias referente à cognição e o desenvolvimento podem dar novas direções
para a educação; sendo que a neurociência e a educação venham ser uma proposta que vem
crescendo cada vez mais na atualidade e vem se constituindo num campo de interseção entre
educação e neurociência (LEITÃO, 2014, p.10)
Os objetivos deste artigo é discutir o que vem o ser o conceito de neurociência cognitiva,
uma vez que com o aparecimento de aparelhos imagéticos, tais como ressonância magnética e
tomografia, a forma como vemos e aprendemos sobre o cérebro avançou e pudemos enxergá-lo
de forma mais minuciosa e detalhada o que facilitou as pesquisas de educação e saúde. Analisar como a neurociência cognitiva facilita o dia-a-dia na sala de aula, uma vez que o cérebro e
seus processos de aprendizagem são analisados de forma mais precisa com os avanços dos
estudos do cérebro e consequentemente da neurociência.
Considerando os objetivos, pensemos na seguinte hipótese: de que forma a neurociência
cognitiva auxilia no desenvolvimento das crianças e bebês na educação infantil? Esta pergunta
será respondida ao longo do texto do texto, mas este trabalho não esgota esse assunto de extrema importância para os dias atuais.
A metodologia utilizada será uma revisão bibliográfica na qual autores como Mourão-Júnior
(2017), Leitão (2014) e Crespi (2020), subsidiaram na discussão deste estudo.
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CONCEITO DE NEUROCIÊNCIA
COGNITIVA
A natureza interdisciplinar da neurociência implica certa sobreposição e diálogo
com disciplinas ou campos de conhecimentos variados como a neuropsicologia, e neuropsiquiatria, a neurolinguística (MOURÃO-JÚNIOR, p. 23, 2017).
A neurociência transita pela área biológica, em que algumas questões relevantes consistem no modo como os circuitos são formados e operam anatômica e fisiologicamente a
fim de produzirem as funções fisiológicas, tais
como os reflexos, integração dos sentidos,
coordenação motora, respostas emocionais,
aprendizagem e memória. Ao nível cognitivo
a neurociência lida com questões acerca do
modo como as funções psicológicas/cognitivas são geradas pelos circuitos neuronais
(MOURÃO-JÚNIOR, 2017, p. 23).
Com o advento das novas técnicas de
medida da neuroimagem, da eletro-fisiologia
e da análise genética humana, combinadas
às técnicas experimentais sofisticadas da psicologia Cognitiva, os neurocientistas e psicólogos podem formular questionamentos mais
sofisticados, como por exemplo, como a cognição e a emoção humanas são mapeados e
que circuito neuronais específicos estão em
atividade? (MOURÃO-JÚNIOR, 2017, p. 23).
Atualmente fala-se muito sobre neurociência, porém fica um pouco confuso saber
de fato em que a neurociência auxilia ou ajuda no desenvolvimento do ser humano, desta
forma é possível dizer que a neurociência é
um estudo sobre o sistema nervoso e suas
funcionalidades. Além de estudar estruturas,
processos de desenvolvimento e alterações
que possam surgir no decorrer da vida, a
mesma executa uma análise bastante minuciosa e aprofundada sobre o que rege as nossas vidas (MORAES; MIRANDA, 2018, p. 99).

A neurociência é a ciência que estuda
o sistema nervoso (LURIA, 1981 apud LIMA
et al., 2017) e é uma área multidisciplinar,
uma vez que este ramo do conhecimento se
integra a outras ciências que possuem como
tema central o estudo do cérebro.
A neurociência é uma das áreas do conhecimento biológico que utiliza os achados de
subáreas que a compõem, por exemplo, a neurofisiologia, e neurofarmacologia, o eixo psico
neuro-endoneuro, a psicologia evolucionária, o
neuroimageamento, a fim de esclarecer como
funciona o sistema nervoso (PÚRPURA, 1992;
PURVES et al., 1997; KANDEL et al., 2000;
LENT, 2001 apud BARTOSZECK, 2006, p. 1 ).
O desenvolvimento da neurociência
cognitiva conduz a uma epistemologia não-reducionista, que trabalha com distintos, mas
inter-relacionados níveis de análise. Diferentes
metodologias são usadas para a observação
de diferentes níveis de organização da estrutura e funções cerebrais, obtendo-se entendimento detalhado de mecanismos cognitivos
no cérebro animal. Modelos mais amplos procuram integrar esse conhecimento empírico
e descobrir os princípios fundamentais das
funções cognitivas de cérebro (JÚNIOR, 2001
apud MOURÃO-JÚNIOR et al., 2017, p. 23).
A neurociência pode ajudar no processo ensino-aprendizagem auxiliando o docente a compreender melhor as capacidades do
cérebro, como a memória, a linguagem e a
emoção, trazendo bons resultados na prática, pois cria condições para um aprendizado
mais eficaz (SANTOS et al., 2013).
As neurociências têm uma relação de
proximidade com a educação, principalmente
as neurociências comportamental e cognitiva,
pois, como afirmado acima, elas possibilitam
compreender aspectos comportamentais ou
psicológicos, dentre eles as emoções, a linguagem, a memória, aspectos esses que são
fundamentais no processo de aprendizagem
da criança (SANTOS et al., 2013).
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Piaget (2011 apud SANTOS et al., 2013)
já reconhecia a sua importância e entendia
que o indivíduo é biopsicossocial. Por isso,
é relevante, também, compreender o aluno
como um todo, isto é, suas relações internas
(cerebrais) e externas (sociais). Diante disso,
as preocupações com a aquisição de conhecimento das crianças e como são realizadas
as práticas docentes influenciaram novos estudos e pesquisas acerca de como o cérebro
analisa a aprendizagem.
Segundo Lent (2010 apud por SANTIAGO JÚNIOR; HERRAN, 2017, p.55), a Neurociência cognitiva trata das capacidades
mentais mais complexas, geralmente típicas
do homem. Pode ser também chamada de
Neuropsicologia. É claro que os limites entre
a Neurociência e Neurociências, não são nítidos, o que nos obriga a saltar de um nível
a outro, ou seja, de uma disciplina a outra,
sempre que tentamos compreender o funcionamento do sistema nervoso.
O desenvolvimento de técnicas modernas para o estudo da atividade cerebral em
crianças, adolescentes e adultos, durante a
realização de tarefas cognitivas, têm permitido uma investigação mais precisa dos circuitos neuronais durante seu funcionamento, que
geram as capacidades intelectuais humanas,
como linguagem, criatividade, raciocínio (ROCHA & ROCHA, 2000 apud BARTOSZECK,
2006, p. 1).
Os circuitos neuronais são responsáveis
pelas funções básicas do nosso sistema nervoso, bem como de outros animais. No caso
humano determinam como nos comportamos
como indivíduos. Nossas emoções vivenciadas como medo, raiva e as situações prazerosas da vida originam-se da atividade dos
circuitos neuronais no cérebro (JOHNSTON,
1999; LEDOUX, 2002 apud BARTOSZECK,
2006, p. 1).

Nossa habilidade de pensar e armazenar lembranças depende de atividades físico-químicas complexas que ocorrem nos circuitos neuronais (DUDAI, 1989; ROSE, 1992;
SCHACTER, 1996; FIELDS, 2005 apud BARTOSZECK, 2006, p. 1). Os circuitos neuronais existentes no cérebro e medula espinhal
programam todos nossos movimentos, desde
colocar fio no buraco da agulha até chutar
uma bola na partida de futebol. Este entrelaçado de processos neuronais também controla inúmeras funções no organismo humano
(BARTOSZECK, 2006, p. 1).
De acordo com Santiago Júnior e Herran, (2017, p. 54), a neurociência cognitiva
é importante no processo ensino/aprendizagem, pois desempenha um papel relevante
no atendimento integral das crianças. Nesse
contexto, é importante observar também que,
aliadas à área da educação, existem outros
aspectos como saúde, cultura e proteção. A
Neurociência ainda é considerada uma nova
área de conhecimento, com cerca de 150
anos, porém, mesmo nessas condições vem
despontando com seu vasto campo de pesquisas referentes ao funcionamento do Sistema Nervoso Central (SNC).

COMO O CÉREBRO DA CRIANÇA
APRENDE
Cada ser humano possui um cérebro
cujas partes, número de células, componentes químicos e funcionamento são determinados pela genética da espécie. Esse é o
componente físico, digamos assim, do cérebro. A partir dele se dá o desenvolvimento
do cérebro que se efetua pela formação de
um mapa neuronal, ou seja, o conjunto de
redes neuronais criadas pelas sinapses entre
os neurônios (LEITÃO, 2014, p. 11).
O aprender e o lembrar do estudante
ocorre no seu cérebro. Conhecer como o
cérebro funciona não é a mesma coisa do
que saber qual é a melhor maneira de ajudar
os alunos a aprender. A aprendizagem e a
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educação estão intimamente ligados ao desenvolvimento do cérebro, o qual é moldável
aos estímulos do ambiente (FISCHER e Rose,
1998 apud BARTOSZECK). Os estímulos do
ambiente levam os neurônios a formar novas
sinapses. Assim, a aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos
do ambiente, ativando sinapses, tornando-as
mais “intensas” (BARTOSZECK, 2006, p. 2).
O termo plasticidade sináptica refere-se
às respostas adaptativas do sistema nervoso
frente aos estímulos percebidos. A maioria
dos sistemas no cérebro são plásticos, ou
seja, são modificados com a experiência, o
que significa que as sinapses envolvidas são
alteradas por estímulos ambientais captados
por alguma modalidade de percepção sensorial.
O conceito de plasticidade sináptica foi
definido há mais de um século pelo fisiologista Charles Sherrington e é uma propriedade essencial do desenvolvimento e uma
das principais funções cerebrais. Em concordância com o conceito de plasticidade, Ledoux (2002 apud MOURÃO-JÚNIOR, 2017)
sustenta que o cérebro é muito sensível ao
ambiente, e isso não é incompatível com um
funcionamento possibilitado (mas não determinado) pelos genes.
A experiência permite a aquisição de
conhecimentos e de informações pelo sistema nervoso provocando alterações anatômicas em diversos locais do encéfalo e essas
alterações modificam a intensidade das conexões entre as células.As modificações sinápticas não se restringem a algum período
do desenvolvimento e ocorrem em todos os
momentos em que há aprendizagem. (KANDEL, 2000 apud MOURÃO-JÚNIOR, 2017).
O cérebro adulto se adapta constantemente aos estímulos e essa plasticidade não se
manifesta apenas em comportamentos de
aprendizagem e memória que indicam a base
biológica da individualidade. Essas mudanças

dinâmicas são visíveis no processamento do
sistema nervoso e podem ser estudadas de
forma mais consistente no principal local que
envolve a troca de informações no cérebro:
a sinapse.
As crianças por natureza têm espírito inquisidor e inquieto. Logo aprendem (e mesmo
no final da vida uterina) a coletar informação
do mundo interno e externo, por meio de receptores e dos órgãos sensoriais. Estes lhes
trazem as sensações primárias que logo se
tornam percepções gustativas, olfativas, auditivas, visuais e táteis. À medida que amadurecem aperfeiçoam a interpretação de seu
ambiente e melhoram a tomada de decisões,
baseadas nestas informações (ELIOT, 1999
apud BARTOSZECK, 2006, p. 2 ).
Por um longo período, os psicólogos
que estudam desenvolvimento mental infantil,
têm se debruçado em estudos sobre como
a criança cresce e aprende. Observaram e
testaram os comportamentos e habilidades
de crianças em diferentes idades (GOPNIK et
al.,1999; FISCHER, 2006 citado por BARTOSZECK e BARTOSZECK, 2012, p. 60 ). Mas,
seus achados sobre o desenvolvimento precoce da mente e os possíveis desdobramentos a longo prazo, não despertaram a atenção
do público em geral (SLATER e LEWIS, 2001;
ASTINGTON et al., 1988; ASTINGTON, 1998
apud BARTOSZECK, 2012, p. 60).
Nos últimos 10 anos houve uma “explosão” de conhecimentos a respeito da neurociência do cérebro e o relacionamento entre os
primeiros anos de aprendizagem, comportamento e saúde da criança que se transforma em
adulto. No rol de descobertas inclui-se pesquisa
básica, técnicas de neuroimageamento (análise
computacional do cérebro em atividade), e acima de tudo a integração destes conhecimentos pela transdisciplinaridade (BYRNES, 2001;
KOIZUMI, 2001, RAMOS, 2003; OECD, 2007;
SALAS SILVA, 2007; RELVAS, 2009 apud BARTOSZECK e BARTOSZECK, 2012, p. 60).
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Era amplamente aceito que a citoarquitetura do cérebro estava estabelecida no nascimento, em decorrência das características
herdadas dos pais. Sabe-se nos dias atuais,
que ocorre substancial parcela de desenvolvimento cerebral no período entre a concepção
do novo ser e o primeiro ano de vida. Hoje,
tem-se uma nova compreensão de como
agem os estímulos sobre as experiências vivenciadas pela criança antes dos 3 anos, de
maneira como influenciam a cirurgia das redes neuronais deste cérebro em crescimento
(BARTOSZECK; BARTOSZECK, 2012, p. 60).
Para Araújo (2011 citado por LEITÃO,
2014) a Neuroplasticidade se refere à adaptação funcional/estrutural que atenua ou mesmo reverter os efeitos das alterações estruturais, ou seja, lesivas, ou funcionais do sistema
nervoso e que também possibilita a obtenção
do conhecimento. Ressalta-se que este processo envolve necessariamente:
a) Reparação (ARAÚJO, 2011 apud
LEITÃO, 2014)
b) Reorganização ou rearranjo estrutural
(HOUZE, 2004 apud LEITÃO, 2014).
c) A sinaptogênese reativa como o denominado “brotamento” dos terminais axônicos (OLIVEIRA; SALINA; ANNUNCIATO, 2001
apud LEITÃO, 2014).
d) A neurogênese (PAYNE; DELBONO,
2004 apud LEITÃO, 2014).
Na mesma trilha, ou seja, no processo
de reorganização morfofuncional, ocorrem
modificações nas sinapses químicas, por períodos curtos ou longos (plasticidade sináptica) para o qual concorrem transformações
moleculares intraneuronais e processos extrínsecos (ambientais) que da mesma forma
podem alterar a funcionalidade neuronal (PINHEIRO, 2007 apud LEITÃO, 2014).

Em relação à reorganização do cérebro em resposta a uma lesão tem apresentado um crescente interesse em investigações
científicas. Os referidos estudos constataram,
entretanto, que a plasticidade cerebral nem
sempre deve ser compreendida como adaptativa, no sentido de facilitar e/ou aprimorar a
vida da criança (LEITÃO, 2014).
Dessa forma, a plasticidade pode apresentar determinados aspectos negativos, tais
como, por exemplo, a questão que envolve a
formação de circuitos neurais reverberantes
e com isto induzindo a uma maior excitabilidade da região envolvida com o processo
de reorganização cerebral, o que responderia necessariamente pela ocorrência de crises
epilépticas ou de disfunções dos circuitos envolvidos com a memória ou com a atenção
(MIRANDA; MUSZKAT, 2004, p. 19-220 apud
LEITÃO, 2014).
Além das influências genéticas, observa-se que o sistema nervoso também sofre
influência de alguns fatores ambientais necessários à interação das regiões cerebrais na
busca de promover as alterações das estruturas celulares(VASCONCELOS; CARVALHO,
2004, p.134-135 apud LEITÃO, 2014).
Ao nascimento, o cérebro humano é
consideravelmente imaturo se comparado
com o cérebro de outros animais e essa imaturidade é passível de observação com o suporte de técnicas de neuroimagem como a
ecografia cerebral, que de forma não invasiva
observa o funcionamento do cérebro neonato
em tempo real (CRESPI, 2020).
Um dos fatores condicionados à imaturidade cerebral do recém-nascido é a sua total
dependência física para com seus progenitores e/ou cuidadores, em comparação com
outras espécies de animais, cujos cérebros
são comparativamente mais maduros ao nascimento (CRESPI, 2020).
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Intuitivamente, é lógico compreender
porque os estágios finais da maturação do
sistema nervoso ocorrem fora do útero materno. A estrutura óssea da pelve é um empecilho à expulsão do feto, pois lhe oferece
uma barreira mecânica. O canal do parto
apresenta aproximadamente 11 centímetros
de diâmetro e deve possibilitar a passagem
do feto naturalmente (CRESPI, 2020).
O recém-nascido apresenta, em média,
um perímetro cefálico de 34 cm e, portanto,
um diâmetro aproximado de 9 cm. Estima-se
que, se o ser humano nascesse com as capacidades motoras semelhantes às de um macaco recém-nascido, nossa gestação deveria
ter 12, e não nove meses de duração. Admitindo-se que aos 3 meses de vida pós-natal
os bebês apresentam um perímetro cefálico
de 46 cm (13 cm de diâmetro), isto inviabilizaria a passagem do feto pelo 89 canal de
parto, já que haveria uma desproporção cefalopélvica definitiva (LENT, 2010, p. 106 apud
CRESPI, 2020).
Deste modo, condicionados às características genéticas e físicas da espécie humana, o SN infantil ao nascimento não se encontra pronto. A maturação cerebral no pós-parto
é progressiva e ocorre à medida que o bebê
interage com o ambiente, promovendo a ocorrência de sinapses, a interligação entre os
neurônios no SN e o amadurecimento progressivo das redes neurais que contribuirão
para o domínio de habilidades cada vez mais
complexas, como ponderado por Cosenza e
Guerra (2011 apud CRESPI, 2020).

Domingues (2007) e Oliveira e Lent
(2018 citado CRESPI, 2020), o neurodesenvolvimento é um processo longo, dinâmico e
marcado por etapas vinculadas a faixas etárias, que podem não ocorrer exatamente no
mesmo tempo e da mesma forma para todos,
visto que a maturação cerebral está diretamente relacionada aos fatores biológicos individuais e aos estímulos provenientes do meio
em que cada sujeito se encontra (CRESPI,
2020).
Mustard (2010 apud CRESPI, 2020)
ao afirmar que os anos iniciais do desenvolvimento humano estabelecem a arquitetura
básica e a função do cérebro, afetando os estágios posteriores do desenvolvimento, aponta que, os estímulos transmitidos ao cérebro
pelos circuitos sensoriais nos períodos pré e
pós-natal, e também nos demais estágios da
vida, diferenciam a função dos neurônios e
dos circuitos neurais.
Os bilhões de neurônios são diferenciados para as suas diversas funções (por
exemplo, visão, audição, tato, comportamento, etc.) por meio da epigênese. Epigênese é
o processo molecular e celular que governa a
função dos genes. As mudanças epigenéticas
na função neural afetam os circuitos neurológicos que influenciam a saúde (física e mental), o comportamento e a aprendizagem. Os
seus efeitos sobre a função dos genes têm
início na concepção, e prosseguem durante o
desenvolvimento intrauterino e no desenvolvimento pós-natal.
As experiências que promovem o desenvolvimento do cérebro, por meio dos circuitos sensoriais, incluem o toque, a visão, o
cheiro, a alimentação, os pensamentos, as
drogas, as contusões, as doenças e outros
fatores (MUSTARD, 2010, p. 1 apud CRESPI,
2020).
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Reforça-se, deste modo, que desde o
período pré-natal, o desenvolvimento cerebral pode ser afetado por condições ambientais internas e externas ao indivíduo como a
alimentação materna e seu estado geral de
saúde, o afeto e o vínculo parental, o consumo de álcool e substâncias tóxicas durante
a gestação. Após o nascimento, e especialmente, durante a Primeira Infância, estes fatores continuam interagindo e influenciando a
maturação cerebral e a aquisição de funções
cognitivas que servirão de base para etapas
posteriores da vida (CRESPI, 2020).
O amadurecimento cerebral na infância
implica não apenas na criação de novas ligações entre neurônios através das sinapses, na
aquisição e no aperfeiçoamento de habilidades e na expressão de comportamentos distintos, mas também no crescimento da massa
cerebral, já que por volta do nascimento, o
cérebro humano pesa cerca de 400 gramas e
ao final do primeiro ano de vida, terá duplicado sua massa, pesando cerca de 800 gramas
(COSENZA; GUERRA, 2011 apud CRESPI,
2020).
Assim, por meio dos mecanismos envolvidos na aprendizagem, considera-se que
os ambientes podem moldar os comportamentos. Nesse contexto, destaca-se que o
cérebro de uma criança e de um adulto são
muito diferentes, da mesma forma, os cérebros de crianças em idades diferentes não
podem ser comparados. Estas referidas diferenças cerebrais respondem necessariamente por comportamentos diferentes que,
sendo que de um lado caracterizam-se por
fases de desenvolvimento mental típicas da
espécie biológica e, em contrapartida, atribuem a cada ser humano a unicidade do ser
(LEITÃO, 2014).

Entender sobre o desenvolvimento de
habilidades mentais é fundamental para compreender a organização e o funcionamento
da mente humana. Uma abordagem comum
em neurociência é correlacionar a maturação
de funções cognitivas específicas com um
estágio particular do desenvolvimento neural
(MOURÃO-JÚNIOR, p. 16, 2017).

COMO A NEUROCIÊNCIA COGNITIVA
PODE AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS E BEBÊS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A educação Infantil, ou o que se pode
dizer do atendimento da primeira infância, se
constitui como a etapa principal da Educação
Básica. De fato, é um processo complexo que
envolve várias Políticas Públicas, tais como:
Política de Saúde, Política de Nutrição, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
a Política de Assistência Social.
Toda a criança, desde a tenra idade, tem
o direito à educação. Sendo assim, é dever do
Estado governamental prover recursos, afim
de atender à crescente demanda, através do
estabelecimento gratuito de pré-escolas, escolas, creches ou centro de educação infantil
(UNESCO, 2000 apud SANTIAGO JÚNIOR e
HERRAN, 2017, p. 60).
A Primeira Infância é um período de intensas alterações na estrutura e no funcionamento
cerebral, no qual as aprendizagens alcançadas
fundamentam o desenvolvimento nas etapas
subsequentes da vida (CRESPI, 2020).
O desenvolvimento infantil é caracterizado como sendo um processo de abertura e
expansão, no sentido de tornar-se mais maduro, complexo e completo. Por conseguinte,
observa-se que o termo pode ser aplicado
em relação à impressão global da criança
e envolve necessariamente um processo de
crescimento e aumento no entendimento,
compreensão, na obtenção de novas habilidades bem como em relação à busca de
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respostas comportamentais mais sofisticadas
(ROCINHOLI; LACHAT; OLIVEIRA, 2008 apud
por LEITÃO, 2014, p. 16).
A fusão dos achados da neurociência
contemporânea com o estudo do desenvolvimento biológico humano, aumentou substancialmente nosso entendimento de como são
fundamentais os seis primeiros anos da vida
da criança. Está começando a ser desvendada, a relação entre como o cérebro humano
se desenvolve, os circuitos neuronais e os
mecanismos biológicos que afetam a aprendizagem, a linguagem, o comportamento e a
saúde do indivíduo ao longo de sua existência
(PURVES, et al., 2005; BLAKEMORE e FRITH,
2005 apud BARTOSZECK e BARTOSZECK,
2012, p. 59 ).
As descobertas atuais são o coroamento e reconhecimento da importância do diligente cuidado maternal, exercido de forma
instintiva por séculos. Os pais sempre souberam de maneira intuitiva, que recém nascidos
e crianças pequenas precisam de afeição e
carinho (JOHNSTON, 1999 apud BARTOSZECK e BARTOSZECK, 2012, p. 60).
O que é fascinante sobre a nova compreensão do desenvolvimento do cérebro, é o
que este órgão frágil e complexo, nos revela
sobre como boa nutrição e cuidados com a
saúde na fase pré-natal e nos primeiros anos,
criam as fundações para as etapas educacionais posteriores (PAPALIA e OLDS, 2000;
SLATER e LEWIS, 2002; CARVALHO, 2006
apud BARTOSZECK e BARTOSZECK, 2012,
p. 60).

O bom desenvolvimento da infância, segundo os estudos de Shonkoff (2013 apud
CARRARA, 2017, p. 13), ocorre por meio das
relações da criança com o meio externo, em
casa e na escola. Para tanto, é necessário
que a qualidade dessas relações seja satisfatória, uma vez que têm impacto significativo e
duradouro para a criança (CARRARA, 2017,
p. 13).
Se o ambiente familiar é conturbado e
se a criança sofre algum tipo de violência há
uma interferência direta no seu desenvolvimento, afetando a saúde física e mental, o
aprendizado e, também, o comportamento,
gerando assim, o “estresse tóxico” – que
ocorre quando a criança é exposta, constantemente, a tais situações, no qual o sistema
de resposta ao estresse fica ativado, o corpo
fica em alerta, causando o aumento dos batimentos cardíacos e o nível dos hormônios do
estresse; porém, ao ter o apoio rápido de um
adulto, o corpo volta ao seu estado normal
(CARRARA, 2017, p, 13).
Quando uma criança recebe carinho,
esta ação é diretamente direcionada ao cérebro, permitindo que o mesmo tenha a capacidade de lidar, na vida adulta, com o estresse
e com as situações cotidianas de uma maneira muito mais tranquila e também com mais
resistência às doenças modernas associadas
ao estresse. Portanto, pode-se concluir que
uma pessoa que recebe carinho é alguém
muito mais saudável e feliz (HERCULANO-HOUZEL, 2010 citado por CARRARA, 2017,
p. 13).

As pesquisas e conhecimentos acumulados pela neurociência nas últimas décadas
contribuem para a educação escolar ao tornar mais clara a pertinência de certos conteúdos presentes no currículo, uma vez que há
uma interdisciplinaridade no cérebro (LIMA e
LIMA, 2018, p. 155).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A neurociência oferece um grande potencial para auxiliar a pesquisa educacional e futura
aplicação nas salas de educação infantil. O estudo revelou que a Neurociência busca entender
as capacidades mentais mais complexas geralmente típicas no indivíduo, como linguagem,
memória, atenção e emoção
Foi nessa perspectiva que o diálogo tecido entre os dois temas se construiu, uma vez
que, considera-se relevante essa articulação como contribuição às estratégias pedagógicas
e no trabalho de professores(as) na Educação Infantil, resultando em aprendizagens mais
eficazes.
Desta forma, buscou-se apresentar os conhecimentos sobre a Neurociência através de
sua relação com a Educação Infantil. Com isso, procurou-se compreender a importância da
possibilidade em estabelecer diálogo entre a Neurociência Cognitiva e a Educação Infantil, a
fim de contribuir ao processo ensino/ aprendizagem na educação infantil.
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A EVASÃO ESCOLAR CAUSADA PELO TRABALHO INFANTIL
RESUMO: O evento mais marcante do sistema educacional nas últimas décadas foi a melhoria
geral das matrículas em todos os níveis educacionais. Contudo, a taxa de abandono escolar é
relativamente alta e as evidências indicam que o abandono escolar é uma condição permanente.
Este artigo enfoca o impacto do contexto socioeconómico familiar e das condições do mercado
de trabalho infantil. As variáveis do status socioeconômico familiar são fatores significativos na
determinação da probabilidade de abandono e as condições do mercado de trabalho juvenil
também têm um impacto no comportamento de abandono escolar primário. Finalmente, algumas
recomendações de políticas são discutidas.

Palavras-chave: Trabalho Infantil; Abandono Escolar; Evasão Escolar.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho infantil é visto como um problema generalizado em todo o mundo e
está especialmente concentrado na Ásia, África e América Latina (OIT, 1993).
Embora quase todos concordem que as crianças devem frequentar a escola e
aproveitar a infância em vez de serem usadas em atividades lucrativas, elas ainda são uma
importante fonte de renda familiar.
A contribuição geral dos filhos para a renda familiar total é de cerca de 20% em alguns
países em desenvolvimento, como o Paraguai, percentual superior ao da revolução industrial
na Inglaterra (Patrinos e Psacharopoulos, 1995).
No entanto, além dos baixos salários, as crianças, em geral, suportam condições de
trabalho inadequadas para um desenvolvimento físico e mental adequado, incluindo agravos
à saúde e potenciais abusos (Bequele e Boyden, 1988).
Essas são algumas das razões pelas quais a comunidade internacional, representada
por organizações humanitárias como a UNICEF, tem proposto cada vez mais a proibição do
trabalho infantil em todo o mundo. Claro, essas não são as razões por trás das soluções
propostas por alguns países desenvolvidos por meio da Organização Mundial do Comércio
(OMC) (por exemplo, normas internacionais do trabalho).
Nesse caso, o esforço da OMC é proteger os empregos e os interesses adquiridos dos
países desenvolvidos, e não o bem-estar das crianças no mundo em desenvolvimento (BASU,
1999).
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EVASÃO ESCOLAR
O evento mais marcante do sistema
educacional na última década foi a melhoria
geral das matrículas em todos os níveis educacionais. No entanto, a taxa de abandono
escolar é relativamente alta, e as evidências
indicam que um abandono é uma condição
permanente.
Os que abandonaram a escola primária são um dos problemas sociais mais prementes. Nos últimos anos, experimentamos
mudanças profundas que afetam os sistemas
políticos, sociais e econômicos.
Foram anos de reformas educacionais,
desenvolvimento da educação profissional e
expansão do sistema universitário. Como será
observado mais adiante, abandonar a escola
primária é um problema mais importante do
que a escola secundária.
O sistema de ensino básico possui tanto um sistema privado quanto um público. O
setor privado no sistema de ensino primário
inclui basicamente escolas pertencentes a
ordens religiosas ou um sistema próprio. Essas escolas têm um acordo especial com o
Estado e geralmente cobram mensalidades.
Os governos federais, estaduais ou
municipais financiam diretamente às escolas
primárias públicas. Estes nunca cobraram
mensalidades regulares, embora existam pequenos encargos devidos a atividades de ensino.
No entanto, não existe um modelo de
alocação baseado em critérios explícitos e racionais para atribuir fundos públicos entre as
escolas de uma determinada região. A adesão das crianças à escola primária tornou-se
universal e , portanto, alcançou os grupos sociais menos privilegiados.

Este fato tem sido um dos eventos mais
marcantes do sistema educacional na última
década. É um forte consenso entre economistas e formuladores de políticas de educação
que o setor de educação primária não está à
altura dos desafios que enfrenta.
No ensino primário os alunos mostram
uma alta taxa de abandono, apesar do fato de
que no ensino secundário as matrículas cresceram rapidamente durante os anos 80 e 90.
Mas a taxa de abandono escolar permaneceu
dramaticamente alta ao longo dos anos.
AVALIAÇÃO EMPÍRICA E DADOS
A falta de dados adequados tem, até
agora, dificultado aos pesquisadores estimar
os determinantes do comportamento escolar
de abandono escolar.
No entanto, nossas estimativas são baseadas em dados domiciliares obtidos a partir
do UNICEF. Foi realizada a fim de coletar informações sobre características pessoais, como
antecedentes familiares, escolaridade, participação no mercado de trabalho e alocação de
tempo doméstico de um grupo graduado em
outros níveis do ensino médio antes de serem
entrevistados.
Infelizmente, com os dados disponíveis,
não podemos saber quando um indivíduo desistiu e, portanto, não podemos estimar um
modelo de risco. A pesquisa do UNICEF não
inclui perguntas que forneçam medidas de
atributos individuais e habilidades acadêmicas, como pontuações em testes e "primeira
escolha" de estudos universitários.
Além disso, a pesquisa define o nível
de escolaridade de uma forma restritiva, pois
exclui a educação e a formação informais, e
foca apenas a escolaridade formal (medida
pelos anos de escolaridade).
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Infelizmente, não podemos trabalhar
com medidas da qualidade da educação e
recursos para alunos do ensino primário, porque a pesquisa do UNICEF não contém informações sobre a relação aluno e professor,
nem sobre o total de experiência de professores ou a proporção de professores com mais
de um diploma universitário na região.
Embora o nível de qualidade de uma
contribuição educacional esteja relacionado
com o retorno à escolaridade e, portanto, está
associado à taxa de evasão, neste artigo, não
podemos fornecer quaisquer especificações
do modelo, incluindo as medidas de qualidade do sistema de ensino primário já discutidas.
As características da escola e dos professores geralmente parecem influenciar o
abandono mais do que diminuem as probabilidades. Obviamente, o objetivo deste artigo é não analisar se as mudanças nos insumos educacionais são preditores de taxas de
abandono.
Apresentamos um modelo logístico que
valoriza conjuntamente a influência dos antecedentes familiares das crianças e características ambientais na sua decisão de abandonar a escola primária.
Iremos mostrar o efeito negativo das situações com os membros da família desempregados (especialmente pais desempregados)
na frequência escolar, porque a probabilidade
de mudar de escola para a força de trabalho
é maior quando um membro da família está
desempregado. A presença na família de fundos públicos comprometidos com bolsas de
estudo também está incluída.
Existem diferenças dramáticas entre as
regiões nas taxas de desemprego dos jovens,
bem como por gênero. As taxas de desemprego juvenil são, em média, mais altas entre
os homens do que as mulheres. A taxa de desemprego masculino é mais alta e os jovens

estão mais inclinados a abandonar a escola
quando eles são mais propensos a residir em
regiões com alta juventude regional.
Se a taxa de desemprego regional é
considerada um indicador geral de condições
do mercado de trabalho regional, podemos
usar o desemprego regional dos jovens como
um indicador tanto de começar os salários de
jovens para desistências quanto da probabilidade de encontrar um emprego ao deixar a
escola.
De fato, encontramos evidências de
que as condições regionais do mercado de
trabalho afetam a probabilidade de abandono, porque há uma relação negativa entre a
juventude regional e a taxa de desemprego
e proporção de estudantes que abandonam
a escola.
Quanto aos resultados da literatura
mostrando que as desistências são mais
prováveis de virem de famílias grandes, nós
achamos que mais desistentes tendem a ter
irmãos mais novos do que irmãos mais velhos em sua casa. Portanto, os desistentes
são mais propensos a vir das crianças mais
velhas da família.
Esta decisão de desistência dos irmãos
mais velhos é consistente com a possibilidade de que, se algum membro da família perder seus empregos, algumas crianças mais
velhas podem ser forçadas a deixar a escola
e entrar no mercado de trabalho. Finalmente,
algumas das famílias com desistências recebem benefícios sociais.
Sabemos que os alunos contratados
tendem a ter maiores probabilidades de não
concluir o ensino fundamental, mas não podemos analisar essas evidências porque nossa
pesquisa de dados não contém informações
adicionais sobre esse assunto.
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Assim, infelizmente, não podemos apresentar um adicional centrado nos indivíduos
de 14 a 18 anos ainda matriculados no ensino fundamental, e, portanto, não podemos
examinar o efeito da retenção na escola primária em educação e os resultados do mercado de trabalho.
Em primeiro lugar, estimamos a especificação logística e os efeitos marginais a fim
de controlar os possíveis efeitos diferenciais
de homens e mulheres sobre a probabilidade
de abandonar a escola primária. O coeficiente estimado do sexo não foi estatisticamente
significativo.
Por outro lado, também estimamos tanto o sub amostras femininas, e os resultados
novamente não ofereceram suporte para a hipótese que o comportamento de abandono
difere de homens para mulheres.
Os efeitos da taxa de desemprego juvenil regional (emprego e disponibilidade) sobre
as decisões de abandono da nossa amostra
de adolescentes mostram que a probabilidade de abandonar a escola primária está inversamente relacionada com a juventude e a
taxa de desemprego.
De fato, o nível de matrícula na escola
primária é positivamente relacionado com a
taxa de desemprego juvenil regional. Este resultado é aparentemente consistente com o
coeficiente estimado da taxa de desemprego
obtido em outros estudos, mostrando que as
oportunidades de emprego são um fator importante de abandono.
No entanto, como não temos informações sobre variáveis de qualidade da escola
(correlacionadas com as condições do mercado de trabalho), nosso resultado deve ser
aceito com cautela porque não podemos usar
métodos de estimativa a fim de evitar possíveis problemas variáveis omitidos.

Além disso, o resultado da estimativa
do efeito marginal da taxa de desemprego
indica que a sua influência no reduzir a probabilidade de abandono é muito mais forte do
que, por exemplo, no nível de equipamento
doméstico cultural.
No que diz respeito aos resultados variáveis do local de residência, os coeficientes
estimados do tamanho da cidade são positivos e estatisticamente significativos. Isso
sugere que a residência em áreas rurais e
em pequenas cidades afetam positivamente
o comportamento de abandono.
Em contraste, viver em capitais regionais ou grandes cidades estaria associado
a uma redução na probabilidade de o ensino primário. É possível que os desistentes
tenham em conta que o emprego e as oportunidades são menores nas grandes cidades
do que nas pequenas cidades e áreas rurais.
Contudo, o impacto das condições regionais do mercado de trabalho na decisão
do abandono escolar deve ser diferente se
controlarmos o nível da renda familiar. É possível que, se os membros da família perdem
o emprego, pode-se esperar que algumas
crianças escolares entrarão no mercado de
trabalho. Neste cenário, um aumento na juventude regional e a taxa de desemprego afetaria positivamente a taxa de evasão.
Encontramos um efeito positivo significativo para a variável benefícios do desemprego. Estes resultados implicam que as crianças de famílias com um número elevado de
membros que recebem benefícios tendem a
ter maior probabilidade de abandonar a escola primária.
A variável para as famílias com os membros que recebem benefícios de desemprego
pode estar capturando o efeito individual das
situações de desemprego.
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Este resultado não é contraditório com
o já mencionado achado, já que descobrimos
que jovens de regiões com maiores taxas de
desemprego têm menos probabilidade de
abandonar a escola primária.
Em geral, os estudos que investigam o
papel do socioeconômico na determinação
dos resultados educacionais mostram que os
que abandonaram a escola têm maior probabilidade de vir de famílias com baixo status
socioeconômico e também que as desistências são desproporcionalmente altas em relação a minorias raciais / étnicas.
Os resultados das variáveis de antecedentes socioeconômicos familiares indicam
que quanto maior o nível de renda e classe
social dos pais de um jovem, menos provável
é que os jovens abandonem a escola primária. De fato, nossos resultados mostram os
efeitos negativos da renda familiar e da classe
social na decisão do abandono escolar.
Além disso, os resultados do efeito marginal mostram que pertencer a uma família
de alto nível de renda tem uma influência na
redução da probabilidade de abandono do
que pertencer à classe baixa. O coeficiente
da variável do equipamento cultural doméstico é significativo e tem um efeito negativo
sobre a probabilidade de abandonar a escola
primária.
Isto é evidência de um efeito positivo da
aptidão acadêmica do indivíduo, assim como da
família preferências sobre a possível escolha educacional das crianças, sobre a probabilidade de
ascendente na escala do nível escolar atingido.
Estas descobertas não sugerem que atributos
pessoais não medidos são importantes para explicar o abandono da escola primária.
Os sinais positivos do número de irmãos mais velho e mais jovem coeficientes
indicam que há um efeito positivo de tamanho de irmãos na probabilidade individual de
abandonar a escola primária.

Além disso, a estimativa de efeitos marginais sugere que os desistentes são mais
propensos a vir de famílias grandes, mas o
efeito marginal é maior para os jovens com
irmãos mais velhos, enquanto é menor para
jovens com igual número de irmãos mais novos.

TRABALHO INFANTIL E ECONOMIA
Para entender por que existe trabalho
infantil, como erradicá-lo e seu papel na sociedade, é importante estudar a economia por
trás dessa prática. Esta é a principal motivação por trás dos modelos de economia desenvolvidos por Basu (1999) e Ranjan (1999).
Seguindo essa linha, Baland e Robinson (2000) investigam se o trabalho infantil é
ou não ineficiente. Por eficiência, eles usam o
conceito padrão de Pareto. Eles mostram que
o trabalho infantil pode ser ineficiente, mesmo
quando os pais são altruístas.
Em seu modelo, o trabalho infantil pode
surgir em equilíbrio porque os pais são tão
pobres que não podem deixar legados para
os filhos ou porque os mercados de capitais
são imperfeitos.
Portanto, como em Ranjan (1999), uma
combinação de pobreza e imperfeições do
mercado de capitais gera o fenômeno do trabalho infantil. A ideia básica é que as crianças
não podem pedir recursos emprestados para
compensar os pais por abrirem mão da renda
do trabalho infantil.
Baland e Robinson também derivam algumas condições sob as quais uma simples
proibição do trabalho infantil está Pareto melhorando. No entanto, se todos ficarão pelo
menos tão bem como no caso em que o trabalho infantil está presente, por que os países
não banem essa prática de trabalho?
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Em primeiro lugar, acredito que a proibição
do trabalho infantil não é autoimposta e é difícil de
ser implementada, a menos que os pais sejam
compensados por mandar seus filhos à escola.
Nardinelli (1980), por exemplo, descobriu
que as leis fabris na 19 ª século Inglaterra não
foram os principais fatores que explicam o declínio do trabalho infantil. Na verdade, os Atos
foram uma consequência e não a causa desse
declínio. Da mesma forma, Estudo do trabalho
infantil revelou que as intervenções legais pouco
contribuíram para o declínio a longo prazo do
trabalho infantil nos Estados Unidos.
Além disso, em alguns países em desenvolvimento, o trabalho infantil não é legal, embora
ainda esteja presente nas áreas rurais e em algumas atividades industriais. Para dar um exemplo,
em 1990 cerca de 20% das crianças no Brasil
entre 10 e 14 anos trabalhavam (Barros et al.,
1996) e Basu (1999), embora a Constituição brasileira de 1988 estabelece ( artigo 7, XXXIII ) que
crianças criam aos 14 anos estão proibidos de
trabalhar e é dever do governo prover educação
pública a todas as crianças do país ( art. 208, II ).
Além disso, para alguns pais pobres na
maioria dos países em desenvolvimento, a escolha não é apenas enviar ou não enviar seus filhos
à escola. A questão importante não é apenas por
que os pais mandam seus filhos para trabalhar
em vez de mandá-los para a escola, apesar dos
altos retornos da educação.
Em alguns países em desenvolvimento, a
educação não está prontamente disponível em
termos de acesso, acessibilidade e qualidade.
Quem já visitou uma aldeia rural em qualquer
país em desenvolvimento sabe que ou não há escola na área ou as escolas são apenas para evitar que os futuros pais sejam analfabetos e não
para fornecer uma educação formal adequada.
Da mesma forma que os mercados de capitais são incompletos, os 'mercados escolares'
também são imperfeitos. Visto que Baland e Robinson presumem que a educação está pronta-

mente disponível, eles claramente negligenciam
uma questão importante relacionada ao trabalho
infantil.
Este artigo contribui com a literatura ao investigar a relação entre trabalho infantil e políticas
escolares (acesso e qualidade). Assim como a
pobreza e as imperfeições do mercado de capitais, as políticas escolares são fundamentais para
explicar a alta incidência de trabalho infantil nos
países em desenvolvimento.
Além disso, o documento mostra que
quando as crianças não têm acesso à escola ou
seu acesso é limitado, o trabalho infantil é socialmente eficiente, mesmo quando os mercados de
capitais não são perfeitos, os legados são zero
e os pais são altruístas, o que contrasta com os
resultados de Baland e Robinson.
Nesse caso, a proibição do trabalho infantil, mesmo que autoimposta, não está melhorando. a proibição do trabalho infantil deve ser
acompanhada de ações públicas que melhorem
a disponibilidade e a qualidade das escolas. Isso
está de acordo com Margo e Fingan (1996), que
descobriram que as restrições ao trabalho infantil
são especialmente eficazes quando combinadas
com políticas educacionais.
No entanto, fertilidade, políticas escolares,
restrições ao trabalho infantil e desenvolvimento
econômico estão relacionados. Ranjan (1999)
desenvolveu um modelo de desenvolvimento
econômico que dá conta dos fatos estilizados
relativos ao comportamento do crescimento econômico e da fertilidade no longo prazo.
Ele usou o modelo para avaliar o impacto de políticas governamentais, como restrições ao trabalho infantil e políticas públicas
de educação, sobre a fecundidade e a distribuição de renda. O modelo é calibrado para
coincidir com as observações empíricas do
Brasil e da Coréia.
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Os resultados mostram que, enquanto a
Coreia, com um sistema educacional público
forte, teve uma transição demográfica rápida,
desigualdade consistentemente baixa e baixa
incidência de trabalho infantil, a transição demográfica foi lenta no Brasil.
Embora ambas as extensões sejam cruciais para compreender a incidência do trabalho infantil em todos os países e ao longo
do tempo, elas estão além do objetivo deste
ensaio e são certamente um terreno fértil para
trabalhos futuros.
O trabalho infantil é frequentemente visto
como uma forma de abuso infantil e, em todo
o mundo, tem havido um movimento crescente para erradicá-lo. Algumas políticas propostas por organizações internacionais, como a
OMC e a OIT, para impor condições mínimas
(“padrões internacionais de trabalho”) para o
trabalho, que todos os países devem satisfazer; e o lobby dos países desenvolvidos para
rotular produtos que utilizem trabalho infantil
para que os consumidores possam boicotá-los (BASU, 1999).
Essas intervenções melhoram o bem-estar em economias onde a incidência de
trabalho infantil é muito alta? O modelo de
Baland e Robinson (2000) sugere que, uma
vez que o trabalho infantil é ineficiente, políticas que obriguem estritamente as crianças a
ficarem fora da força de trabalho melhorariam
o bem-estar.
Em seu modelo, entretanto, as crianças
fora da força de trabalho estão, por suposição, adquirindo capital humano por meio da
escolaridade e, portanto, aumentando sua
produtividade futura.
A educação em seu modelo está prontamente disponível em termos de acesso, acessibilidade e qualidade. Então, uma questão
importante em seu modelo é por que os pais
não mandam seus filhos para a escola quando o retorno da educação é maior do que o

retorno do capital físico para todas as regiões
do mundo (PSACHAROPOULOS, 1994).
Ao se concentrar apenas nessa questão, eles negligenciam um problema básico
relacionado ao trabalho infantil na maioria dos
países em desenvolvimento: a escolaridade
não está disponível para todas as crianças e,
onde há escolas disponíveis, a qualidade da
educação é frequentemente ruim, de modo
que os pais não veem valor na educação.
Este artigo mostra que, quando esse
problema é levado em consideração, o trabalho infantil é socialmente eficiente. O modelo
sugere que a pobreza pode não ser o principal fator que explica a existência de trabalho
infantil em todos os países.
Barros et al. (1996), por exemplo, constataram que a pobreza por si só não pode explicar a alta taxa de participação das crianças
no mercado de trabalho brasileiro.
De acordo com os resultados, apresentados aqui, uma proibição geral do trabalho
infantil per se não melhorará o bem-estar nos
países em desenvolvimento. Para aumentar
o bem-estar, as políticas devem ser o que
Basu (1999: 1115) chama de intervenções
colaborativas.
São intervenções públicas que alteram
o ambiente econômico de forma que os pais
por conta própria prefira retirar os filhos da força de trabalho. Exemplos são o fornecimento
de boas escolas com refeições gratuitas e
políticas que vinculam o apoio à renda para
pais pobres à escolaridade dos filhos.
Nesse caso, a proibição do trabalho infantil pode se tornar redundante, e afirmações
como a da Constituição brasileira citada na
introdução terão um significado útil. Embora
isso possa não ser surpreendente, foi negligenciado na literatura teórica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de suas muitas deficiências, a abordagem econômica para abandonar os determinantes empregados neste estudo corrobora amplamente o achado comum na literatura.
Pode haver pouca dúvida de que o status econômico está relacionado positivamente
com sucesso educativo. Usando uma amostra nacionalmente representativa, descobrimos
que o histórico familiar influencia fortemente a propensão a desistir.
É mais provável que os desistentes venham de famílias com baixo status socioeconômico, a influência do gênero é insignificante e as condições locais do mercado de trabalho
juvenil têm um impacto no comportamento de abandono escolar primário.
Esses achados são consistentes com modelos em que os investimentos parentais em
seus filhos são limitados pela liquidez (mercados de capitais imperfeitos) em níveis mais baixos de renda familiar.
Um arcabouço empírico como o aqui desenvolvido pode ser uma ferramenta valiosa
para os formuladores de políticas, porque se preocupa com a natureza dos determinantes
econômicos do abandono, e, portanto, pode ser usado para fornecer insights sobre a economia política para reduzir o fracasso e o abandono escolar.
Deve ser notado que esses resultados chamam a atenção para uma questão central de
política educacional, ou seja, o efeito do nível de recursos investidos na educação primária
nos resultados dos alunos e, portanto, os resultados desejáveis em termos de equidade e
eficiência.
O tema deste artigo é de importância nacional, porque as crianças que enfrentam mais
dificuldades no nível da escola primária devido aos fatores acima mencionados têm uma maior
probabilidade de aumentar a pobreza juvenil.
Apesar da melhoria na equidade educacional na evolução recente do sistema educacional, às crianças menos favorecidas ainda têm poucas oportunidades de alcançar a escola
primária.
Tornar a conclusão do ensino primário compatível com a generalidade e a prosperidade
económica pode ser um desafio formidável para os políticos educacionais durante a próxima
década. A escolarização torna a juventude mais receptiva à inovação, estimula a mobilidade
e aumenta as opções individuais.
Estes resultados revelam que, quaisquer que sejam as políticas educacionais elementares, devem incorporar características específicas para as famílias de baixo status socioeconômico.
Há a necessidade de se estabelecer uma educação política de ajudas seletivas para se
concentrar nos baixos rendimentos familiares, a fim de a probabilidade de concluir a escola
primária para todas as crianças.
Talvez os programas implementados durante as séries do ensino primário devam incluir
componentes que visam melhorar as habilidades sócio cognitivas na escola como um meio
melhorar as habilidades de gestão parental em casa para as famílias de baixa renda.
Contudo, os resultados sugerem que as influências da família e do mercado de trabalho
são importantes determinantes do abandono escolar. Infelizmente, essas duas
influências estão além do controle direto das autoridades educacionais.
Pesquisas adicionais são necessárias no futuro em relação à correta identificação dos determinantes do comportamento de abandono na escola primária.
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O FOLCLORE COMO INSTRUMENTO NO RECONHECIMENTO
DA IDENTIDADE E DIVERSIDADE DA CULTURA BRASILEIRA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho discute a contribuição do folclore para o desenvolvimento infantil, e para
formação social, histórica e crítica dos alunos. Sugere temas para projetos que relacionam o folclore
com a música de raiz, resgata as brincadeiras e as histórias infantis. O professor, vivenciando o
folclore em sala-de-aula, pode desenvolver projetos didáticos variados em diferentes períodos do
ano letivo conforme determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Considerando
que as canções são uma ferramenta pedagógica privilegiada para o desenvolvimento musical e
global infantil, procurou-se refletir sobre os principais aspectos envolvidos no seu uso. Tomando
como base a pesquisa bibliográfica dos principais autores sobre o tema, conclui-se que os
professores devem aliar as canções de raiz e o folclore e contar com um repertório apropriado.
Além disso, podem enriquecer o trabalho contando a história da canção, explicando seu contexto
histórico, exibindo um filme sobre o assunto e assim contribuir para a educação integral das
crianças. Para isso, faz-se necessário o conhecimento dos recursos utilizados e as técnicas orais
e corporais, pelo professor/contador de histórias, bem como a escolha da narrativa mais adequada
à faixa etária e a situação.

Palavras-chave: Cultura; Folclore; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho analisa a contribuição do folclore e da música folclórica bem como a
música de raiz, relacionando estes temas com a contação de histórias. A justificativa da escolha deste tema é de que os contos, os jogos, e as brincadeiras são
atividades básicas que contribuem para o desenvolvimento físico, motor, emocional e social do
indivíduo. A música com seu ritmo e estilo demonstra padrões culturais, codifica mensagens,
transmite alegrias e até tristezas.
É um segundo caminho comunicativo, além do verbal, que pode ser utilizado como
recurso didático nos estudos em sala de aula. A música de raiz possibilita a formação de
uma identidade nacional; uma percepção musical mais aguçada que se expressa nos ritmos
variados de nossa cultura, nas melodias simples que se constituem de frases musicais com
perguntas e respostas, e nas estruturas e formas musicais diversificadas.
Com habitualidade elas estão atreladas aos jogos, à dança, às brincadeiras de roda e
aos desafios motores e rítmicos que fornecem subsídios aos alunos, para um bom aprimoramento físico e melhor coordenação motora.
Pode-se ainda utilizar-se também da brincadeira folclórica, pois esta contém uma série
de valores que, através do tempo, foram sendo selecionadas de forma natural por diversas
gerações, guardando relações de ajustamento à época e ao meio.
Aprender por meio das brincadeiras contribui de maneira expressiva para desenvolver
o aluno da Educação Infantil. A relação da brincadeira com a construção da oralidade e da
escrita propõe um resgate do mundo infantil da criança e de seus familiares. Nesse artigo
serão mostradas as influências das brincadeiras no letramento.
Na maioria das vezes este contato com a música na Educação Infantil, se faz através
das canções. Dentro deste contexto, qual a contribuição do folclore na identidade da criança?
Como o professor pode usar esse recurso para estimular o aluno a ter interesse em aprender?
A metodologia utilizada neste estudo foi a da pesquisa bibliográfica, pois a proposta
foi discutir o tema a partir de materiais já publicados, constituído principalmente de livros e
artigos de periódicos, além de trabalhos publicados, com o objetivo de organizar resultados
de pesquisa já realizados na construção de um novo trabalho reflexivo.
Entre os autores utilizados para discutir o tema e apresentar recomendações para os
pais e professores estão: Beyer (1998), Fuks (1992), Tourinho (1993) e Brito (2003), além
dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL/MEC/SEF, 1998.
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O FOLCLORE E AS BRINCADEIRAS
FOLCLÓRICAS
A palavra Folclore é de origem saxônica: "folk" que significa "povo" e "lore" que significa "saber". Portanto o "folklore" é o saber
do povo ou a sabedoria popular. No Brasil, foi
denominado "folclore". Todos os países têm
seu folclore, sua maneira de exprimir seus
costumes e crenças. O folclore se revela na
arte, no artesanato, na linguagem do povo,
na dança regional, no teatro, na música, na
comida, nas festas populares como o carnaval, nos brinquedos e brincadeiras, nos provérbios, na medicina popular, nas crendices
e superstições, mitos e lendas.
Desde sempre as histórias infantis, cantigas e quadras populares incentivam a imaginação de várias gerações. A vivência mágica
das histórias contadas, o alento das cantigas
folclóricas, a intimidade da relação do adulto com a criança, a confiança depositada no
contador e, portanto, no mundo, representam
vivências para atuar e compreender a vida e
a si mesmo.
As canções folclóricas estão sendo esquecidas, um exemplo é que as crianças das
cidades como tem influência do rádio a TV a
internet. Elas vão reproduzir o que ouvem daí
o seu desconhecimento das canções do nosso folclore e da cultura brasileira. Conhecendo
a importância das canções de nossa cultura
há necessidade de resgatar essas canções,
assim como possibilitar que as crianças tenham relação com a cultura de outros povos.
A LDBEN de 1961 incluiu a música para
cumprir o papel de ensinar as crianças da
Educação Infantil como, por exemplo, guardar os brinquedos, fazer silêncio; para conscientizar os princípios de nossa cultura, como
ajudar o próximo, respeitar os mais velhos e
noções de higiene.

As canções folclóricas são um recurso
para transmitir a nossa cultura, muito usadas
entre as crianças, principalmente para as brincadeiras de roda. Notamos que o papel atribuído às canções não é musical, ainda que
se entenda que a música seja socializadora
e educativa, trazendo muitos benefícios para
as crianças: “Geralmente, pensa-se o canto
apenas como uma atividade em si, sem concebê-lo como um meio para a compreensão
mais ampla de conceitos musicais e sem analisá-lo como uma ação poderosa que serve
a fins variados e contrastantes” (TOURINHO,
1993, p. 95).
Os vários papéis que a música desempenha estão a de divertir, ninar, ensinar, etc,
e também tem outras funções a de trabalhar
conteúdos específicos musicais. A música
deve fazer parte das aulas, adequando para
a idade da criança. O repertório deve ser formado de músicas infantis, folclóricas e brincadeiras de roda. “A cultura popular e especialmente a música da cultura infantil, são
ricas em produtos musicais que podemos e
devemos trazer para o ambiente de trabalho
das creches e pré-escolas” (BRITO, 2003, p.
94).
A música é considerada muito importante também, pois permite o corpo deslocar-se de um lado para outro no espaço e
os inúmeros movimentos, permitindo a percepção espacial. As músicas agradam muito
as crianças e também aos adultos. Hoje em
dia, em muitos países, tem-se a ideia de que
o folclore pertence somente ao que pode ser
transmitido por meio da oralidade e informalidade, e não na escola. Contudo, a Constituição Federal do Brasil mostra nos seus artigos
215 e 216, o Art. 215:
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O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações
culturais; Art. 216: Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens materiais e imateriais,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira nos quais se incluem:
I - as formas de expressão; II - os modos de
criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras,
objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1998).
Por meio das brincadeiras, a criança
fica feliz, pois atende seus interesses, suas
necessidades e desejos. A brincadeira folclórica possui muitos valores que foram sendo
adquiridos de maneira natural, por várias gerações, de acordo com sua época.
Aprender através das brincadeiras libera
nas crianças energia, aumenta a criatividade,
ela fica mais sociável e tem mais liberdade.
No folclore tem brincadeiras para todos, adultos soltam pipas, crianças jogam bolinhas de
gude, cantam, brincam de roda também os
adultos contam histórias.
Observamos que as crianças brincam
com muita satisfação e euforia, quando participam das atividades. Por meio da brincadeira a criança ajusta sua realidade com seu
mundo de fantasia, transita com liberdade de
uma situação a outra.
Assim percebe-se que utilizar o folclore
na escola auxilia de maneira positiva a aprendizagem, o que leva os alunos a concluir que toda
cultura possui um valor inestimável e que precisa ser protegida e respeitada frente às mais
variadas culturas que pertencem à humanidade.

CARACTERÍSTICAS DO FOLCLORE NAS
DIFERENTES REGIÕES
Os usos e costumes de todas as regiões se entrelaçam, e, muitas vezes, mesmo
com características diferentes, têm a mesma
origem. É muito interessante olharmos para
o povo brasileiro e vermos que dentro de um
mesmo país há vários grupos étnicos juntos,
que ao longo da história foram formando um
único povo, o povo brasileiro.
Essa junção não originou somente um
povo com fisionomias distintas. Gerou também um emaranhado de costumes e usos
que, na sua mais pura essência, caracteriza
e define o que é ser brasileiro. A cultura do
negro foi mais disseminada no litoral, porque
os negros tiveram muita participação na colonização do Brasil.
As diferentes etnias do Brasil fazem do
nosso folclore o mais rico em relação a outros países. Com a mistura de vários povos,
fez de suas raízes, uma beleza muito apreciada por todos. Em cada região do Brasil tem
peculiaridades próprias e se diferencia por
seu, costumes, folclores, crendices, músicas
e brincadeiras populares.
O folclore Brasileiro é muito rico, basta
que o professor tenha imaginação para saber
de onde partiu, pois é muito fácil perceber a
riqueza do nosso país. No calendário brasileiro existem várias festas populares. Alegria,
tradições culturais, comidas típicas e cerimônias religiosas são partes destes festejos que
são realizados nas cidades do Brasil. Em junho, festas de São João, Santo Antônio, São
Pedro, são comemoradas as festas Juninas, e
o país ganha muitos arraiais coloridos, principalmente nas escolas, nas ruas, nas praças e
nos clubes são enfeitados com bandeirinhas,
barracas de doces, salgados, fazem fogueiras, etc.
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Nessas festas se dança a quadrilha, faz
jogos e brincadeiras, como o pau-de-sebo. As
comidas são deliciosas, pipoca, pinhão, pé-de-moleque, canjica e paçoca de amendoim.
Há simpatias e pedidos para Santo Antônio
para arrumar casamento. As comemorações
da Folia De Reis, de caráter religioso, se comemoram todos os anos a muito tempo entre
o Natal e o Dia de Reis, em seis de janeiro.
Os cantores e músicos andam pelas
ruas entoando cantigas bíblicas que lembram
a viagem dos três Reis Magos, quando foi a
Belém visitar o Menino Jesus. A Festa Do Divino, já é de origem portuguesa e tem características diferentes em cada lugar do Brasil,
fazem missas, novenas, procissões e shows
com fogos de artifício.
No Maranhão, a diversão são os bonecos gigantes, eles fazem visitas nas casas das pessoas angariando doações para
a festa de Pentecostes. Em Belém do Pará
a grande festa é o Círio de Nazaré, no mês
de outubro, que reúne quase um milhão de
pessoas. As pessoas enchem as ruas para
seguir a procissão, homenageando a Nossa
Senhora de Nazaré.
Os romeiros percorrem descalços às
ruas para pagarem as suas promessas, e seguram a corda para isolar e proteger a santa.
Ao finalizar a festa as pessoas colocam as
roupas novas e comem as comidas típicas
da região, como o pato no tucupi, o tacacá e
o arroz com pequi.
O Carnaval é a festa maior e a mais
popular festa do Brasil, se estende por quatro
dias, em fevereiro, acabando na quarta-feira
de cinzas. No Norte e no Nordeste, milhares
de pessoas vão para as ruas brincar, e também tem as tradições folclóricas regionais.
Todas as pessoas, crianças e adultos, de todas as classes sociais vão às ruas brincarem
de carnaval. Ouvem samba-enredo, dançam,
cantam e se fantasiam.

As maiores festas de rua ocorrem em
Natal, Maceió, Olinda e no Recife. Em Olinda,
os bonecos gigantes fazem a festa, são carregados pelos foliões que enchem as ruas da
cidade. O casal de bonecos mais ilustre é o
Homem da meia- noite e a Mulher do meio-dia, as pessoas lotam as ruas desfilando em
blocos dançando e pulando o frevo.
A região nordeste bumba-meu-boi, a
ciranda; o frevo; o maracatu; o tambor de
crioula e a dança do quilombo; artesanato de
rendas; bordados; a cerâmica; a literatura de
cordel; o teatro de mamulengos. A música de
Luiz Gonzaga. Também conhecido como Gonzagão ”alma do sertão” e “o rei do Baião”,
cantava quatro ritmos regionais, baião, forró,
xote, e xaxado.
O Carnaval do Brasil se notabilizou no
mundo pelos desfiles majestosos das escolas
de samba do Rio de Janeiro, com enredos
históricos e folclóricos. Mais recentemente
São Paulo e Bahia também vêm mostrando
para o nosso país e para o mundo a nossa
cultura com criatividade.
Na região sudeste existem as congadas,
o artesanato. A região centro-oeste possui as
cavalhadas, a região sul, com a influência dos
imigrantes tem danças, artesanato, culinária,
as lendas do Negrinho do Pastoreio, da Mula
sem-cabeça, do Lobisomem, da Caipora. O
professor precisa escolher bem o repertório
mostrando aos alunos a diversidade e a riqueza das músicas do rei do baião. Mostrar ao
aluno que a sua cultura faz parte do folclore
brasileiro.
A criança vai entender a diversidade
quando faz parte disso. Uma maneira eficaz
de ensinar essas questões para os alunos é
mostrar que o conjunto desse costume gera
os aspectos culturais de um povo. A escola
é um espaço onde há reprodução e também
produção de novos saberes.
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Como aponta Leite (2002), na escola
há uma predominância da cultura dominante,
mas também convivem as manifestações das
culturas dominadas, num espaço de conflito
e de emancipação. É importante que os professores tenham condições para o desenvolvimento de projetos educativos adequados.
O autor ainda destaca que é preciso que os
professores possam adquirir saberes que
lhes permitam lidar com as características
diversas da população escolar e que a administração escolar facilite esse processo

O letramento, considerado uma prática
social, está intimamente relacionado ao uso
da escrita, que é vista, além de uma tecnologia, como a manifestação formal de diversas
expressões humanas. A escrita tornou- se um
bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja nos centros urbanos ou na zona
rural. Além da escrita, precisamos observar
questões relativas à oralidade, pois a fala é
adquirida naturalmente nas relações sociais
e dialógicas, desde o primeiro dia de vida de
uma criança (MARCUSCHI, 2003, p. 16).

A ABORDAGEM DO FOLCLORE NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Marcuschi (2003), diz que o aprendizado e a utilização de uma língua natural é uma
maneira de inclusão cultural e social, enquanto
a escrita é adotada em situações formais na
escola, tendo seu caráter como bem cultural.

No Brasil os jesuítas já utilizavam o
folclore com muita sabedoria na catequese,
usando das danças e dos cantos indígenas
para educar. O folclore é o espelho dos conhecimentos culturais, é essencial no processo de ensino-aprendizagem, competindo ao
professor colocar no seu planejamento esse
recurso,
Primeiramente há diversão nas atividades folclóricas: os jogos, brinquedos e brincadeiras são atividades básicas que, por um
lado, contribuem para o desenvolvimento físico, motor, emocional e social do indivíduo e,
por outro, podem servir como uma espécie
de laboratório onde se praticam e se aprendem as regras da sociedade com a qual vivemos e para a qual devemos apresentar a
nossa parcela de contribuição, aprendendo a
agir com um ser social que coopera e sabe
competir (GUIMARÃES, 2002).
Assim, o professor deve fazer essa ponte entre as questões folclóricas com a construção da leitura e da escrita, com objetivo
que estas possam ser analisadas, segundo
Marcuschi (2003, p. 16) como integrativas e
complementares no contexto das práticas sociais e culturais,

Analisando a escrita como um bem da sociedade, e que é usada em vários contextos, em
paralelo com a oralidade, no trabalho, na escola,
na família, etc diariamente pode-se resgatar o
folclore nas salas de aula, avaliando que suas
muitas manifestações demonstram exemplos de
oralidade e de escrita. Assim sendo, o professor
deve fazer um trabalho de reflexão e criatividade.
Há literatura folclórica, que agem no
campo da linguagem oral e escrita. A criança é levada a um mundo de fantasias, em
que o espírito descansa e encanta. O conto
é um recurso da educação, utilizado pelas
civilizações antigas e entre povos primitivos,
para ressaltar as epopéias dos seus heróis e
os valores de seus ancestrais.
As adivinhas são expressões de linguagem muito interessantes. Demandam capacidades de inteligência e divertem as crianças. Na atualidade é usada em debates de
diversão na televisão e em revistas de passatempo. O trabalho pedagógico baseado em
um aspecto folclórico atinge seu objetivo de
eliminar vícios ou dificuldade de pronunciar a
língua, também de memorizar, colocando em
evidência a norma-culta e cumpre uma função
de aprendizagem e de domínio da dicção.
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Para a elaboração do projeto pedagógico é necessário um diagnóstico da escola e da comunidade local para identificar os
exemplos de cultura presentes, tornando muito mais fácil o desenvolvimento do projeto.
Não é possível iniciar um trabalho sem antes
conhecer a cultura dos principais envolvidos,
os alunos, e conhecê-los para elaborar estratégias que viabilizem o desenvolvimento do
projeto.
Dessa forma a interpretação de dados
a partir de um aspecto mais abrangente torna
possível uma tomada de consciência apresentando um significado mais amplo no que
se refere a sua visão de mundo e de conhecimento próprio.
O trabalho pedagógico por meio de
projetos não está vinculado à desvalorização
dos conteúdos curriculares, pelo contrário, ele
valoriza o conhecimento adquirido pela humanidade. O que há é uma forma diferente de
trabalhar os conteúdos no modelo tradicional,
com os projetos, os conteúdos são abordados a partir de uma necessidade do aluno,
deixando de ser um conhecimento abstrato
para um conhecimento com significado.
O trabalho com projetos pedagógicos
de forma transdisciplinar favorece a gestão
democrática, pois existe a preocupação de
que os temas abrangem todos os envolvidos
no processo. Desta forma o tema pode surgir
de várias origens, de um aluno, de um grupo,
de um professor, da escola ou da comunidade local; o mais importante é que o tema
torna-se uma preocupação de todos os envolvidos e que será mais fácil o desenvolvimento
de diferentes habilidades em seus alunos.

Espera-se que o professor que se propõe a trabalhar com projeto pedagógico tenha uma postura reflexiva sobre o seu papel.
Perceba-se como facilitador e mediador no
desenvolvimento do projeto e não como detentor de todo o conhecimento e estratégias
sendo necessária uma compreensão global
da sociedade, apresentando flexibilidade e
coerência ao dirigir determinadas decisões.
Para o ensino do folclore deve-se fazer através de uma análise no planejamento
escolar, por professores e coordenadores,
sendo importante a função da escola para
tornar legítima, as representações culturais.
Assim, aproximar a escola dos grupos de teatro, música ou de dança que pertencem ao
bairro, em que a escola se encontra, ajudam
os alunos a se sentirem agentes da cultura
local. É inegável a importância de contar as
histórias folclóricas para as crianças, estimular a sua imaginação, ou localizá-la, quando
usados como instrumentos para essa prática.
Para analisar sobre esta arte de contar
história é preciso saber usar a voz, os ritmos,
e os objetivos, enquanto embasamentos poéticos e teóricos que auxiliam a oralidade. Isso
pode ocorrer tanto no exercício da leitura, ou
na contação.
Ao contar a história, o professor, como
mediador, precisa se manter fiel ao que está
escrito no livro, conservando as palavras do
autor, “Uma vez que propõe que por meio dos
contos populares tenhamos “a oportunidade
de entrar em contato com temas que dizem
respeito à condição humana vital e concreta,
suas buscas, seus conflitos, seus paradoxos,
suas transgressões e suas ambiguidades”
(AZEVEDO 2007, p. 8).
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O folclore brasileiro permite a criatividade e também abre uma boa oportunidade para ensinar a literatura para as crianças.
Entende-se assim o professor como responsável, facilitador e moderador dessa prática.
Quando ler ou contar a história o educador
precisa chamar a atenção dos alunos, no sentido de despertar o interesse e converter a
ocasião em passaporte para a imaginação.
No minuto em que o professor conta a
história, ele se movimenta no espaço, assim
está não somente dirigindo o olhar, dirigindo
a atenção de seus alunos, mas, sobretudo,
provoca a ilusão de que aquilo existe. Isso
sugere que contar histórias, por meio dos movimentos, inventar cenário, personagens e até
atuar, traz a realidade ao que até então não
existia,
A imagem corporal antes de ser uma
mímica da ação é um traço que preenche o
espaço, traz a forma, o contorno, tem peso,
consistência, direção e dimensão. É uma descoberta do contador de histórias, um fragmento da sua intuição que se manifesta no
momento certo e que provoca no ouvinte-vidente uma condição para imaginar a cena
construída (BUSATTO, 2011, p. 64).
As duas formas, leitura ou contação, exigem um período de introdução. Abramovich
(2001) aconselha que a melhor forma de iniciar uma história é por meio de uma palavra
mágica, como “Era uma vez. . .”. Quando for
livro, precisa começar com a apresentação
do autor, justificar a preferência e esclarecer
quem ouve no momento e no espaço em que
ocorre a história.

Quando se começa contar uma história é importante que se apresente o enredo,
que guiará a atividade, tirando as prováveis
dúvidas das crianças ou elas quiserem fazer
algum comentário para contribuir com a história.
As duas práticas precisam de um espaço para se analisar as histórias, de forma
que as crianças mostrem a sua opinião. No
aspecto visual, vários recursos podem ser
usados, como projetar imagens, fantoches,
dedoches ou nos livros para encenarem ou
dramatizarem, ornamentos que caracterizam
os personagens para que os alunos possam
ser estimulados visualmente a aflorar a fantasia da história contada.
No entanto, o professor precisa situar
o aluno no contexto da história inserindo previamente alguns dados que aparecerão durante a apresentação. Quando colocamos os
personagens nos cenários e os relacionamos
com as crianças, surge nelas um sentimento
de pertencimento.
Uma forma que pode ser de muito importante é criar um clima para contar a história, mudando de ambiente para a realização
da atividade. Pode ser o pátio, o jardim da
instituição escolar ou algum museu. A variedade de probabilidades para explorar esse
ambiente diferente é muito significativa, se for
bem administrada.
Dentre as atividades que se relacionam
para compreender e explorar a história, o desenho é uma prática muito eficiente, especialmente quando se alia a atividades para
recapitular, estimulando a memória e a imaginação. O aluno também poderá contar a
história usando suas próprias palavras e também contribuirá opinando sobre ela e sobre
os personagens, e qual a atitude que tomaria
se estivesse na história.
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Nessa conjuntura, é de essencial importância a compreensão dos enredos como
“situações problemas” que ajudam as crianças a lidarem com os seus sentimentos.
Sobre o exercício para recapitular as histórias contadas, o professor poderá levar para
a sala de aula, massinha, argila, fazendo os
alunos moldarem os personagens abordados
na história, no entanto o professor não deve
modificar informações cheias de significados
em elementos decorativos.
Os professores podem incrementar suas
aulas de folclore também com a alimentação,
cultivo, vestuário, valores e comportamento
de um povo de uma região.
Segundo Pereira e Prado (2000), as comidas brasileiras ou com herança de algumas
raças que formaram nosso povo, fazem parte
das comidas típicas do nosso folclore.
Podemos citar como exemplos dessas
comidas a paçoca de carne seca, bolo de
fubá, curau, farofa d”água, bolinho de chuva,
doce de batata doce, arroz doce, feijoada,
acarajé, cocada, entre outros. Outro campo
belíssimo do folclore brasileiro são os brinquedos e brincadeiras.

Fazer a comunicação dos contos com
o folclore é a tendência da pedagogia moderna que se baseia em valorizar o contexto sociocultural da criança, para gerar uma
aprendizagem mais significativa. O resgate
das tradições folclóricas do nosso país pode
contribuir tanto no processo de aprendizagem
dos alunos, quanto na conscientização de
que o respeito à diversidade cultural é extremamente necessário.
Mostrar aos nossos alunos que o Brasil
foi formado por vários grupos étnicos e que a
junção desses grupos originou um povo bem
diferente dos demais povos do mundo é algo
muito importante.
Pode-se utilizar na sala de aula canções, fazendo a interpretação da letra, esclarecendo que ela reflete a maneira de falar
de um povo, portanto, podem ocorrer erros
ortográficos nas letras. Em seguida, analisar
os termos desconhecidos pelos alunos e contextualizá-los. Outro ponto que deverá ser observado é que a utilização da música permite
um trabalho interdisciplinar.

De acordo com as mesmas autoras, os
brinquedos são artefatos para serem usados
sozinhos, como a boneca de pano, o papagaio (pipa), o estilingue, o pião, a arapuca,
etc. Já as brincadeiras são as que envolvem
disputa de grupos ou individual, como o pega-pega, bolinha de gude, esconde-esconde, amarelinha, pula corda, passa anel, lenço
atrás, entre outras.
Os brinquedos e as brincadeiras que
estão no folclore contribuem de uma maneira
que diverte e dão prazer no desenvolvimento
das crianças. A contação de histórias leva as
crianças a descobrir o mundo da literatura e
a rica linguagem, e sugere-se que se amplie
o uso de histórias do folclore para dar vida a
esses enredos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a criança aprende as histórias do folclore de seu país, brinca e canta as músicas acaba conhecendo o seu passado e a identidade do seu povo. Há necessidade de poder
transmitir a nossa cultura através das gerações, e a sala de aula é o lugar mais adequado
para isso. Contudo o professor deve buscar diferentes maneiras de trabalhar o folclore com
seus alunos procurando fazer atividades de interatividade que sejam prazerosas.
Notamos como as músicas, as danças e brincadeiras envolvem as crianças. À hora de
brincar é uma ocasião de trocar experiências e de descontrair. Assistir uma peça de teatro,
cantar as cantigas de roda, confeccionar brinquedos com massinhas, torna a aula muito
agradável para as crianças.
As brincadeiras do folclore contribuem para que as pessoas se tornem emocionalmente
equilibradas através dos jogos, brinquedos e das brincadeiras folclóricas. É necessário resgatar essas brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras de roda, que estão
em nossa cultura e transmitir para as crianças.
O folclore é uma forma de entretenimento, um recurso que enriquece as práticas pedagógicas e constrói a leitura e a escrita. Exige das pessoas concentração, movimentação espacial,
desenvolvendo assim a coordenação motora e a cognição. Um trabalho diferenciado começa
a partir de uma nova visão sobre as canções e sobre o modo como podem ser trabalhadas.
Neste estudo foi enfatizado o valor que as canções exercem na educação das crianças e
o lugar que ocupam na Escola. Ressaltou-se a importância da música de raiz e a importância
de contextualizar a letra da música, os valores e as tradições nordestinas ali contidas.
Ainda citamos a necessidade de organizar um repertório que ofereça a oportunidade de
conhecer músicas de diferentes estilos, lugares e culturas. Por fim, apresentamos brincadeiras,
como auxílio ao trabalho com canções, pois sabemos que um ensino dinâmico e criativo somente será possível se trouxermos para a sala de aula, alternativas que se aproximam e que é
o próprio modo de aprender das crianças, respeitando a própria natureza da expressão infantil.
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COGNIÇÃO E ARTES VISUAIS: O USO DO DESENHO PARA A
APRENDIZAGEM COGNITIVA
RESUMO: O desenho é manifestação de uma necessidade vital para a criança: conhecer e agir
sobre o mundo, comunicar-se com esse mundo. Significa que desenhar é uma atividade inteligente,
influencia a linguagem e a escrita da criança desde a educação infantil. Uma pessoa só aprende a
se expressar oralmente ao conviver com outros falantes, a criança desenha porque vive em uma
cultura que tem na atividade gráfica uma de suas formas de expressão. Assim, o desenvolvimento
do grafismo é marcado pelas interações sociais, o que equivale a afirmar a sua constituição social.
Por isso verifica-se uma dimensão sociocultural da criança que a contribuição do desenho em seu
desenvolvimento proporciona em comparação à análise de outras esferas da atividade simbólica
da criança, sua participação e reconhecimento no brincar, no desenho, na linguagem e na escrita.
É fundamental que exista um conhecimento sobre a atividade gráfica enquanto processo que
envolve as crianças, em contínua interação com o meio e possibilita desenvolvimento das diversas
áreas do ensino aprendizagem. Pois em escolas de educação infantil e de ensino fundamental a
organização do trabalho de professores e de estudantes com a arte implica necessariamente à
explicitação do que se entende por arte e por sua presença nas aulas ou nos cursos destinados
especificamente ao estudo dela. Como objetivos propõem-se: justificar o uso do desenho como
facilitador do desenvolvimento cognitivo; caracterizar as Artes Visuais; distinguir desenvolvimento
e aprendizagem; estabelecer relação entre o uso do desenho e o desenvolvimento. A metodologia
utilizada foram as pesquisas bibliográficas sobre o tema.

Palavras-chave: Desenho; Artes Visuais; Desenvolvimento Cognitivo; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

C

onsidera-se que o uso do desenho nas escolas de educação infantil e de ensino
fundamental é comum, muitas vezes, o professor oferece como atividades de
Artes, um desenho para ser colorido ou colagem de papéis coloridos para formar
algum desenho. Não que isso esteja fora do contexto do ensino de Artes, mas é preciso que
se observe a importância do uso do desenho para o processo de aprendizagem.
Ressalta-se que, ao praticar o ensino e a aprendizagem da arte na escola surgem também questões que se referem ao seu processo educacional; uma delas refere-se aos posicionamentos que se assume sobre os modos de encaminhar esse trabalho em consonância
com os objetivos de um processo educativo escolarizado que atenda às necessidades de
cultura artística no mundo contemporâneo.
É preciso compreender como o desenho influenciará a linguagem e a escrita da criança desde a educação infantil. Pois, como uma pessoa só aprende a se expressar oralmente
ao conviver com outros falantes, a criança desenha porque vive em uma cultura que tem na
atividade gráfica uma de suas formas de expressão. Assim, o desenvolvimento do grafismo é
marcado pelas interações sociais, o que equivale a afirmar a sua constituição social.
Por isso verifica-se uma dimensão sociocultural da criança que a contribuição do desenho no desenvolvimento proporciona em comparação à análise de outras esferas da atividade
simbólica da criança, observando, assim, a participação e reconhecimento no brincar, no desenho, na linguagem e na escrita. Desse modo, é fundamental que exista um conhecimento
sobre a atividade gráfica enquanto processo que envolve as crianças, em contínua interação
com o meio e possibilita desenvolvimento das diversas áreas do ensino-aprendizagem.
Porque o desenho é manifestação de uma necessidade vital para a criança: conhecer e
agir sobre o mundo, comunicar-se com esse mundo. Significa, portanto, que desenhar é uma
atividade inteligente, porque o sujeito se apropria das informações existentes em seu ambiente físico e social e constrói conhecimentos sobre elas de maneira pessoal, expressando-os
através do grafismo (MAMEDE, 2008).
Para este estudo pretende-se verificar a importância do desenho para o processo cognitivo dos estudantes do ensino fundamental – ciclo I, qual a contribuição do desenho no
desenvolvimento do grafismo verificando a dimensão sociocultural da criança em comparação
à análise de outras esferas da atividade simbólica da criança, observando, assim, a participação e reconhecimento no brincar, no desenho, na linguagem e na escrita. Além de que, o
desenvolvimento do grafismo é marcado pelas interações sociais, o que equivale a afirmar
a sua constituição social.
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AS ARTES VISUAIS
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) 9.394/96, institui em seu artigo 26 que
os currículos do ensino fundamental e médio
devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. E no § 2º: o ensino
da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos estudantes (BRASIL, 1996).
Dessa maneira, nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental a organização do trabalho de professores e de estudantes com a arte implica necessariamente
à explicitação do que se entende por arte e
por sua presença nas aulas ou nos cursos
destinados especificamente ao estudo dela.
De acordo com Ferraz (2008) a arte pode
ser considerada como os quadros dentro de museus, as esculturas de bronze em galerias, um
pôster colorido pendurado em uma sala, pode
ser também, uma peça de cerâmica, um prédio,
um cartão postal, a dança, a música, a poesia,
o teatro, o cinema. Existem artistas em todos os
países e em todas as épocas da história. É por
meio da arte que eles comunicam um pouco do
que veem, pensam, sentem, imaginam.
A arte instala-se ao redor do indivíduo
por meio do aparato cultural que envolve os
objetos: o discurso, o local, as atitudes de
admiração, entre outros, em que permitem a
manifestação do objeto artístico ou, mais ainda, dão ao objeto o estatuto de arte. Falar de
arte refere-se, muitas vezes, a impressionismo, surrealismo, romantismo, rococó, a um
estilo cretense, helenístico ou egípcio, desse
modo, atribui-se a essas palavras um poder
excessivo, em que se encarna uma espécie
de essência à qual a obra se refere.

Num primeiro momento, a arte pode parecer obediente e mensageira, mas logo se
percebe que ela é, sobretudo, portadora de
sinais, de marcas deixadas pelo não-racional
coletivo, social, histórico. Por isso, não apenas ela faz explodir toda intenção redutora,
normalizadora ou explicativa, como também
se dá como específica forma de conhecimento, forma e conhecimentos bem diversos dos
processos racionais (COLI, 2008).
A arte tem assim uma função que poderia ser chamada de conhecimento, de
aprendizagem, em que seu domínio é o de
não-racional, do indizível, da sensibilidade:
domínio sem fronteiras nítidas, muito diferente do mundo da ciência, da lógica, da teoria. É considerada uma área abundante, uma
vez que o contato com a arte transforma o
indivíduo, pois o objeto artístico traz em si,
adequadamente organizado, os meios de estimular na pessoa: as emoções e razão, que
são reações culturalmente ricas, e aguçam
os instrumentos dos quais se servem para
apreender o mundo que os rodeia.
Então, enquanto para Coli (2008) a
arte é construída com elementos retirados do
mundo sensível, um outro mundo, cheio de
ambiguidades, pois ela ensina muito sobre
o próprio universo, de um modo específico,
e que não passa pelo discurso pedagógico,
mas por um contato incessante, por uma convivência que apura o espírito do indivíduo.
Para Duarte Junior (2008) a arte efetiva sentimentos numa forma que se pode percebê-la,
na arte não há convenções formuladas de
forma explícita; as formas da arte não são
propriamente símbolos convencionais, porque o sentido expresso por uma obra de arte
reside nela mesma, e não fora, como se ela
fosse apenas um suporte para transportar um
significado determinado.
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Dessa maneira, a Arte é vista como fonte de socialização e por meio dela o indivíduo
se conscientiza da sua existência individual e
social; enxerga-se e se questiona, e com isso
consegue interpretar o mundo e a si mesmo.
A arte, então, ensina a omitir os princípios
das possibilidades dadas aos objetos e às
coisas; ela tem que desafiar, expor contradições, demonstrar emoções e os sentidos de
suas produções.

Em seu cotidiano o indivíduo discrimina
as nuances de cores, de materiais, de sons,
de melodias, de gestos, de tempos e de espaços, dentre outras. Ele acostuma-se às maneiras de gostar das pessoas pelas escolhas
formais, táteis, visuais, sonoras presentes nas
roupas que usam, nos brinquedos das crianças, nos objetos caseiros, nos acalantos, nas
canções que cantam ao ninar uma criança,
ao cantar para se distrair.

Por isso, ensinar a Arte deve envolver e
ampliar os sentidos, a visão de mundo, estimular o espírito crítico, para que o estudante
tenha condições de mostrar-se como sujeito
de sua realidade histórica.

Dessa maneira, o professor que trabalhará a arte como atenuante do desenvolvimento cognitivo da criança deve estar atento aos meios de comunicação escolares em
arte, porque são os muitos materiais didáticos
e mídias já produzidas, que compreendem
informações e possibilitam comunicações em
arte, como em livros, textos, gráficos, quadros, recortes, fotografias, exposições e reproduções de obras de arte, objetos, audiocassetes, discos, multimídias.

Assim sendo, Ferraz (2008) demonstra
que é na escola que os objetivos educacionais em arte se atêm no aperfeiçoamento dos
saberes sobre o fazer e o pensar artísticos
e estéticos, bem como sobre a história dos
estudantes auxiliados pelos professores. Entretanto, o professor que trabalha com arte
precisa conhecer as noções e fazeres artísticos e estéticos dos estudantes e verificar em
que medida pode auxiliar na diversificação
sensível e cognitiva deles.
Ressalta-se que a criança, desde muito
pequena, é envolvida pelas práticas sociais e
culturais de sua família, de seu meio, dos grupos com os quais convive, e ela não perde essas experiências com o tempo, ao contrário,
ela pende a, de maneira gradativa, descobrir
seu mundo físico, psicológico, social, estético
e cultural que lhe é apresentado pelos adultos, jovens e outras crianças de seu convívio. Assim, ao chegar à juventude ou à idade
adulta já possui muitas experiências que lhes
serão úteis para a sua vida em comunidade.

São selecionados para uso midiático ao
longo da relação educacional entre os professores e estudantes; uma vez que se articulam aos objetivos, conteúdos e métodos
propostos para as aulas de arte e demais
disciplinas. O uso pedagógico de combinações entre essas mídias nas atividades educativas escolares em arte é sempre razoável
(FERRAZ, 2008).
Assim sendo, a disciplina de Arte, tanto promove conhecimento sobre as diversas
áreas de arte quanto possibilita ao estudante a experiência de um trabalho de criação
completo e único, em que o estudante pode
coordenar todo o processo produtivo de sua
composição: desde a criação do projeto, a
escolha dos materiais e do instrumental mais
adequado aos objetivos que estabeleceu;
a metodologia que adotará e, finalmente, a
produção e a destinação que dará ao objeto
criado.
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Portanto, o contato do indivíduo com
as diversas manifestações visuais propiciam
uma educação para aprender a ver e perceber, distinguindo sensações, sentimentos,
ideias e qualidades integradas nas formas,
e, nos ambientes naturais e construídos. E
assim, a partir desses princípios, a aprendizagem baseada nas artes visuais favorecerá
compreensões mais amplas sobre conceitos
acerca do mundo em que se vive e apodera-se de opiniões críticas.

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E
APRENDIZAGEM
Considera-se que a evolução da criança
se dá por meio das três grandes áreas de desenvolvimento, e serve para apontar algumas
capacidades adquiridas em alguns períodos
da vida. Para Bassedas (2009, p. 31), as áreas são:
a) Área Motora: que inclui tudo aquilo
que se relaciona com a capacidade de movimento do corpo humano, tanto de sua globalidade como dos segmentos corporais.
b) Área Cognitiva: aborda as capacidades que permitem compreender o mundo,
nas diferentes idades, e de atuar nele, através
do uso da linguagem ou mediante resoluções
das situações problemáticas que se apresentam. Mesmo assim, é necessário fazer referência às capacidades que a criança dessa
idade tem para criar ou comunicar-se por
meio do uso de todas as linguagens (verbal,
artísticas, outros).
c) Área Afetiva: engloba os aspectos relacionados com as possibilidades de sentir-se bem consigo mesmo (equilíbrio pessoal),
o que permite confrontar-se com situações
cada vez mais alheias, distanciadas, bem
como atuar no mundo que o rodeia (atuação
e inserção social) (BASSEDAS, 2009, p.31).

No entanto, a base funcional não é suficiente para tornar essa criança homem, constituindo-o sujeito, ele necessita de relações
afetivas estabelecidas com o Outro: as figuras
paterna e materna, relação que lhe permite
constituir-se à imagem e semelhança do Outro em um processo de construção marcado
pela imitação, pela identificação e pelo submetimento às necessidades afetivas do Outro.
Portanto, o que lhe garante um “destino
humano é ser objeto de desejo desse outro
antes de se constituir sujeito, constituição que
só é possível, justamente por isso”, como esclarece Grassi (2004, p.25).
Contudo, o desenvolvimento do ser humano não se refere somente ao aumento da
estatura, de peso ou outras mudanças estruturais ou orgânicas que ocorrem na constituição física. A expressão ‘desenvolvimento’ é
muito mais amplo e complexa.
Porque de acordo com José e Coelho
(2008, p. 10) ele define o processo ordenado e contínuo que principia com a própria
vida, no ato da concepção, e abrange todas
as modificações que ocorrem no organismo
e na personalidade. Inclui, também, os comportamentos mais sofisticados, resultantes do
crescimento e amadurecimento físicos e da
estimulação variada do ambiente.
Além de que, o desenvolvimento inclui
dois outros processos complementares: a
maturação e a aprendizagem. Em que, a maturação se refere ao desenvolvimento das estruturas corporais, neurológicas e orgânicas.
Abrange padrões de comportamento resultantes da atuação de algum mecanismo interno.
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É pelo comportamento de uma criança,
que se percebe como é o seu desenvolvimento. O comportamento e a conduta são
termos adequados para todas as suas reações, sejam elas reflexas, voluntárias e espontâneas, ou aprendidas. Assim como o corpo
cresce, o comportamento evolui. No processo
de desenvolvimento a criança evolui tanto física, quanto intelectual e emocionalmente. As
primeiras evidências de um desenvolvimento
normal mental são as manifestações motoras.
Para Piaget (1978) o desenvolvimento da criança é um processo temporário por
excelência, seja no aspecto psicológico ou
biológico, porque todo desenvolvimento supõe uma duração, e na infância da criança há
muito que aprender. Assim sendo, o desenvolvimento psíquico do indivíduo inicia-se no
período intrauterino e vai até aos quinze ou
dezesseis anos. Piaget diz que a embriologia
humana evolui também após o nascimento,
criando estruturas cada vez mais complexas.
A construção da inteligência dá-se, portanto,
em etapas sucessivas, com complexidades
crescentes, encadeadas umas às outras, chamada de construtivismo sequencial.
Na teoria piagetiana quatro são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo da criança: a) Fator biológico, que envolve o crescimento orgânico e a maturação
do sistema nervoso, um sujeito só aprende
determinado conhecimento, se estiver intelectualmente maduro; b) os exercícios e as experiências adquiridos na ação da criança sobre
o objeto; c) as interações sociais que ocorrem
por meio da linguagem e da educação; e, d) o
fator da equilibração das ações que estimula
a criança a encontrar respostas para novos
problemas – situação que gera, primeiramente, um estado de desequilíbrio quando cabe
à criança incorporar aquilo que lhe é novo –
processo de assimilação, seguido pela busca
de equilíbrio, que é obtido quando a resposta
certa é incorporada à sua estrutura interna –
processo de acomodação.

Compreende-se que nessa fase da
vida, toda e qualquer informação recebida
pela criança, a fará levar para toda a sua vida,
pois a aprendizagem é considerada como o
resultado da estimulação do ambiente sobre
o sujeito já maturo, que se expressa, diante
de uma situação-problema, sob a forma de
uma mudança de comportamento em função
da experiência.
O termo aprendizagem tem um sentido
mais amplo, pois abrange os hábitos que o
indivíduo forma, os aspectos de sua vida afetiva e a assimilação de valores culturais. Enfim,
a aprendizagem se refere a aspectos funcionais e resulta de toda estimulação ambiental
recebida pelo indivíduo no decorrer da vida
(JOSÉ; COELHO, 2008).
O aprender transcorre no seio de um
vínculo humano, cuja matriz toma forma nos
primeiros vínculos mãe-pai-filho-irmãos, pois
a precocidade humana impõe a outro semelhante adulto para que a criança, aprendendo
e crescendo, possa viver. Como afirma Lindgren:
Este tipo de aprendizagem e ensino em
diferentes níveis de consciência dá-se durante todo o tempo, dentro ou fora da escola.
Os pais e os professores estão sempre ensinando simultaneamente em diferentes níveis
de consciência, e as crianças estão sempre
aprendendo em diferentes níveis. As coisas
ensinadas ou aprendidas conscientemente
podem ou não ser importantes e podem ou
não se fixar (LINDGREN, 1977, p. 86).
Para o autor o que é ensinado e aprendido inconscientemente tem mais probabilidade de permanecer. A esse respeito, tem-se
que diferenciar o que seja uma aprendizagem
mecânica de uma aprendizagem significativa,
para que assim o professor possa oferecer
ao seu aluno aprendizagens que o levem ao
aprendizado significativo.
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A aprendizagem é o fruto da estimulação do ambiente sobre o sujeito já amadurecido, que se expressa diante de uma situação-problema, sob a forma de uma mudança
de comportamento em função da experiência,
como informam José e Coelho (2008, p.11).
Corrobora tal ideia, Lakomy (2008,
p.18) ao salientar que a aprendizagem, então,
não é a simples passagem da ignorância ao
saber, em que não há resistências nem conflitos, pois nesse processo, acontece algo novo
que não envolve uma simples reestruturação.
Tratando-se de um fenômeno a partir do qual
um indivíduo toma para si uma nova forma de
conduta, transforma a informação em conhecimento, hábitos e atitudes novas.
Na realidade, o aprendizado consiste
em uma mudança relativamente persistente
no comportamento do indivíduo devido à experiência. Enfatiza-se, assim, de modo particular a maneira como cada indivíduo interpreta e tenta entender o que acontece. O sujeito
não é um produto relativamente mecânico do
ambiente, mas um agente ativo no processo
de aprendizagem, que procura de forma deliberada processar e categorizar o fluxo de
informações do mundo exterior (FONTANA,
1998).
Desta maneira, a aprendizagem não se
restringe somente aos fenômenos educacionais, como resultado do ensino. Porque o termo abrange os hábitos que o sujeito produz,
os aspectos de sua vida afetiva e a assimilação de valores culturais. Dessa maneira, a
aprendizagem se refere a aspectos úteis e resulta de toda estimulação ambiental recebida
pelo indivíduo no decorrer da vida.

AS FASES DO DESENHO
Para a criança, desenhar consiste em
uma atividade que, ao mesmo tempo, relaciona-se com o ver, o pensar, o fazer e que se
une aos domínios perceptivo, cognitivo, afetivo e motor. Segundo Derdyk (2009),
[...] a criança desenha, entre outras tantas coisas, para se divertir. Um jogo que não
exige companheiros, em que a criança é dona
de suas próprias regras. Nesse jogo solitário,
ela vai aprender a estar só, "aprender a só
ser". O desenho é o palco de suas encenações, a construção do seu universo particular
(DERDYK, 2009, p. 50).
Evidencia-se que toda criança desenha,
mesmo que ela não esteja apta para esta atividade, pois enquanto pequena, ela quase
sempre acha um meio de registrar seus gestos, ou seja, quando ela não dispõe de papel,
a terra, a areia, ou a parede de casa servem
para seu registo, bem como utiliza lápis, pedaço de tijolo, pedra, carvão para esse fim.
Conforme Mamede (2008, p. 22)
[...] o desenho é manifestação de uma
necessidade vital para a criança: conhecer e
agir sobre o mundo, comunicar-se com esse
mundo. Significa, pois, que desenhar é uma
atividade inteligente, em que o indivíduo se
apropria das informações existentes em seu
ambiente físico e social e constrói conhecimentos sobre elas de maneira pessoal, expressando-os por meio do grafismo (MAMEDE, 2009, p. 22).
Bordoni (2009), sobre o desenvolvimento dos desenhos nas crianças, esclarece
que as garatujas, garranchos ou rabiscos e
borrões são os primeiros desenhos das crianças, que são iniciados por volta dos dezoito
meses de idade e importantes no desenvolvimento de qualquer criança.
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É o início do aprimoramento da expressão que a conduzirá não só ao desenho como
também à palavra, pois surgem as garatujas
que brotam enchendo as folhas de papel em
branco. E elas podem ser completamente desordenadas, controladas e até levar nomes.
Denominam-se garatujas desordenadas aquelas em que os traços são fortuitos
e a criança não se apercebe de que poderia
representar qualquer coisa com eles. Muitas
vezes a criança nem olha para o que está
rabiscando. Muitas vezes a criança nem olha
para o que está rabiscando. Simplesmente
movimenta o braço para frente e para trás;
para cima e para baixo, pois ainda não desenvolveu um completo controle muscular.
Aos dois anos, as garatujas são controladas e são aquelas em que a criança percebe que há uma ligação entre os seus movimentos e os traços que faz. As linhas agora
são repetidas; indo e vindo. Agora é a hora
de levar a colher à boca sem acertar a testa,
então ela poderá passar horas garatujando.
Ficará tão fascinada com essa atividade que
certamente a estenderá para paredes, móveis
e piso.
Aos três anos e meio, a criança já faz
círculos, mas ainda não consegue desenhar
um quadrado. Faz garatujas com nomes e
nessa época abre nova etapa. É quando afirma ao mostrar ‘essa é a mamãe’ ou ‘aqui
sou eu pulando’. Sem, contudo, ser possível
se reconhecer nem transferir seu pensamento
cinestésico para o pensamento imaginativo.
É uma época onde a criança começa a ter
vergonha, conclui Bordoni (2009).
Para a criança uma linha traçada no alto
da folha de papel poderá ser um galho de árvore, mas talvez termine recebendo um nome
diferente, antes que o desenho seja concluído.

Dos quatro aos cinco anos, é uma fase
completamente lúdica e plena de brincadeiras, pois é assim que a criança se relaciona
com o mundo. A família continua importante
para ela, porque imita, brinca e faz de conta.
Pode passar horas só sem precisar de sócios
nas brincadeiras, ela chegou a certo equilíbrio
cognitivo e já adquiriu habilidades pré-operacionais que são base para o domínio das
operações concretas que virão a seguir.
De acordo com Bordoni (2009), aos
sete anos, a criança inaugura sua fase pré-esquemática, em que a forma é consciente
e parece ser a última etapa das garatujas. Os
traços já mostram objetos visuais. É percebido o objeto concreto, a criança organiza suas
relações com o meio, pois desenha árvores,
nuvens, casas, carros e a figura humana; um
círculo indicando a cabeça e duas linhas verticais para as pernas. Essas representações
de cabeças-pés também são comuns em algumas crianças de cinco anos.
E dos sete aos nove anos, a criança já
está entrando na fase esquemática, a criança
adquire o conceito definido do seu meio, o
desenho é considerado como um esquema
ou símbolo de um objeto real. Alguns esquemas podem ser um misto de vista frontal e de
perfil, ou seja, um desenho visto de frente e
de lado ao mesmo tempo, tipo aos desenhados nas paredes internas das pirâmides do
antigo Egito.
Já aos nove anos, o desenvolvimento
cognitivo é notável, pois a criança passa das
operações concretas primitivas ao pleno uso
da lógica indutiva. Ela adquire instrumentos e
conceitos acadêmicos vitais como a leitura, a
escrita, a matemática básica e a sexualidade.
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Desenvolve ações sociais significantes
com os vizinhos que moram perto de casa. É
o momento onde a criança se identifica com
os elementos da ordem social e já tem o domínio da cultura vigente ou, inversamente,
pode vir a se sentir inferior, alienada, rejeitada
e passiva quando não encontra seu espaço
social.
Dos nove aos doze, é o alvorecer do
realismo e início da idade da turma; a criança
descobre que é membro da sociedade. É a
idade dos trabalhos em grupos, das amizades
e dos bandos, época apropriada para murais
e painéis feitos em grupo (BORDONI, 2009).
As etapas pelas quais as crianças passam em seus desenhos são mais ou menos
comuns para as crianças da mesma idade.
Havia cinco fases existentes na evolução do
desenho, que são: garatuja, pré - esquemática, esquemática, realismo visual e naturalista
(PATROCÍNIO; LEITE, 2010).
A primeira fase é a fase dos rabiscos,
quando a criança explora livremente o espaço
do papel, rabiscando não por motivos estéticos, mas por prazer cinético. No início seus
rabiscos são descontrolados, muitas vezes,
sem focalização visual do papel; num certo
momento, a criança descobre que os riscos
são feitos por ela própria, começando a se
concentrar na atividade com interesse renovado, passando a controlar seus rabiscos.
Marthe Berson (In: Bordoni, 2010, p.4)
distingue três estágios do rabisco:
a)
Estágio vegetativo motor: por volta dos dezoito meses, o traçado é mais ou
menos arredondado, conexo ou alongado e
o lápis não sai da folha formando turbilhões.
b)
Estágio representativo: entre dois
e três anos, caracteriza-se pelo aparecimento
de formas isoladas, a criança passa do traço
contínuo para o traço descontínuo, pode haver comentário verbal do desenho.

c)
Estágio comunicativo: começa
entre três e quatro anos, se traduz por uma
vontade de escrever e de comunicar-se com
os outros. Traçado em forma de dentes de
serra, que procura reproduzir a escrita dos
adultos.
Na fase pré-esquemática ocorre o processo de junção das formas, a criança descobre a 'mandala', isto é, círculos concêntricos,
círculos cruzados, até quadrados cruzados,
figuras perfeitamente simétricas. Aparece o
asterisco como o sol, que é a primeira simbolização da criança. É assim que surgem,
como a elaboração da mandala, o homem,
os animais e as flores.
Fase esquemática: o esquema é a forma humana que a criança escolhe como seu
desenho definitivo, que ela vai usar daquele momento em diante, modificando-o apenas quando as circunstâncias o exigem. Este
esquema é muito individualizado, pois cada
criança descobre o seu.
O desenho da fase do realismo visual
é muito pessoal, retratando as experiências
que são relevantes para a criança. Esta fase
caracteriza-se pela riqueza de detalhes e a
preocupação em representar os objetos realisticamente. A criança não exagera mais nem
omite partes menos importantes, mas elabora
essas partes através de detalhes. Para representar o espaço, ela se apoia em uma linha
de base, preenchendo a área em baixo e trazendo o céu até o chão.
Fase naturalista: nessa fase, a temática
utilizada por cada sexo – meninos e meninas
passam a se diferenciar; os meninos passam
a desenhar mais coisas mecânicas, como
foguetes, carros, fábricas, outros, enquanto
meninas desenham animais, principalmente
o cavalo e figuras humanas. A figura humana
passa a ter proporções adequadas; a criança
começa a desenhar a figura em movimento,
retratando inclusive as articulações dos membros – braços, pernas – pela primeira vez.
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Para Piaget (In: Bordoni, 2010, p.5) o
desenho constitui-se em:
a) Garatuja: faz parte da fase sensório-motora (zero a dois anos) e parte da fase
pré-operacional (dois a sete anos). A criança
demonstra extremo prazer nesta fase. A figura humana é inexistente ou pode aparecer
da maneira imaginária. A cor tem um papel
secundário, aparecendo o interesse pelo contraste, mas não há intenção consciente. Pode
ser dividida em:
- Desordenada: movimentos amplos e
desordenados. Com relação a expressão, vemos a imitação "eu imito, porém não represento". Ainda é um exercício.
- Ordenada: movimentos longitudinais e
circulares; coordenação viso-motora.
A figura humana pode aparecer de maneira imaginária, existe a exploração do traçado; interesse pelas formas, como um diagrama. A expressão é o jogo simbólico: "eu
represento sozinho". O símbolo já existe. Identificada: mudança de movimentos; formas irreconhecíveis com significado; atribui nomes,
conta histórias. A figura humana pode aparecer de maneira imaginária, aparecem sóis,
radiais e mandalas. A expressão também é
um jogo simbólico.
b) Pré-Esquematismo: dentro da fase
pré-operatória, aparece a descoberta da relação entre desenho, pensamento e realidade.
Quanto ao espaço, os desenhos são dispersos inicialmente, não relaciona-se entre si.
Então aparecem as primeiras relações espaciais, surgindo devido a vínculos emocionais.
A figura humana torna-se uma procura
de um conceito que depende do seu conhecimento ativo, inicia a mudança de símbolos.
Quanto à utilização das cores, pode usar, mas
não há relação ainda com a realidade, dependerá do interesse emocional. Dentro da
expressão, o jogo simbólico aparece como:
"nós representamos juntos".

c) Esquematismo: faz parte da fase
das operações concretas (sete a dez anos).
Esquemas representativos, afirmação de si
mediante repetição flexível do esquema; experiências novas são expressas pelo desvio
do esquema. Quanto ao espaço, é o primeiro
conceito definido de espaço – linha de base.
Já tem um conceito definido quanto à figura
humana, porém aparecem desvios do esquema como: exagero, negligência, omissão ou
mudança de símbolo. Aqui existe a descoberta das relações quanto à cor; cor-objeto,
podendo haver um desvio do esquema de cor
expressa por experiência emocional. Aparece na expressão o jogo simbólico coletivo ou
jogo dramático e a regra.
d) Realismo: também faz parte da fase
das operações concretas, mas já no final desta fase. Existe uma consciência maior do sexo
e autocrítica pronunciada. No espaço é descoberto o plano e a superposição. Abandona
a linha de base. Na figura humana aparece o
abandono das linhas. As formas geométricas
aparecem. Maior rigidez e formalismo. Acentuação das roupas diferenciando os sexos.
Aqui acontece o abandono do esquema de
cor, a acentuação será de enfoque emocional.
Tanto no Esquematismo como no Realismo,
o jogo simbólico é coletivo, jogo dramático e
regras existiram.
e) Pseudo Naturalismo: fase das operações abstratas (dez anos em diante). É o
fim da arte como atividade espontânea. Inicia
a investigação de sua própria personalidade.
Aparecem aqui dois tipos de tendência: visual
(realismo, objetividade); háptico (expressão
subjetividade). No espaço já apresenta a profundidade ou a preocupação com experiências emocionais (espaço subjetivo).
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Na figura humana as características
sexuais são exageradas, presença das articulações e proporções. A consciência visual
(realismo) ou acentuação da expressão, também fazem parte deste período. Uma maior
conscientização no uso da cor, podendo ser
objetiva ou subjetiva. A expressão aparece
como: "eu represento e você vê". Aqui está
presente o exercício, símbolo e a regra.
Assim sendo, percebe-se que a palavra
desenho vai além do ato de colocar no papel
o que está pensando e sentindo. A criança
desenha, não para fazer perfeição nos desenhos, mas para utilizar com liberdade suas
habilidades individuais, reproduzir suas ações
para mostrá-las a si próprias e aos outros. E
ao relatar seus desenhos, a criança manifesta a relação que estabelece entre os seus
pensamentos, sentimentos, conhecimentos e
imaginação, ou seja, as significações atribuídas às situações planejadas e estruturadas
no espaço do papel.
Os desenhos das crianças permitem
conhecê-las e ajudá-las na difícil tarefa de
crescer e de aprender o que é o mundo. Por
meio deles as crianças expressam as suas
preocupações e os seus sentimentos mais
íntimos. Os seus desenhos contam tudo.
Quando as crianças são pequenas, a sua linguagem gráfica é muito mais rica e expressiva
do que o que lhes permite a sua linguagem
oral precária. Querem descobrir-se perante
os adultos, assenhorear-se do mundo. Para
ajudá-las, nada melhor do que convidá-las a
desenhar.

O desenho é uma das manifestações
semióticas, isto é, uma das formas por meio
das quais a função de atribuição da significação se expressa e se constrói. Desenvolve-se
concomitantemente às outras manifestações,
entre as quais o brinquedo e a linguagem
verbal (PIAGET, 1973). Em que a evolução
do desenho compartilha o processo de desenvolvimento, passando por etapas que caracterizam a maneira da criança se situar no
mundo.
Outras condições do desenho são destacadas por Vygotsky. Uma delas é relativa
ao domínio do motor. O desenho é o registro
do gesto, constituindo passagem do gesto à
imagem. Essa característica e a referente à
percepção da possibilidade de representar
graficamente configuram o desenho como
precursor da escrita.
A percepção do objeto, no desenho,
corresponde à atribuição de sentido dada
pela criança, constituindo-se em realidade
conceituada, e não material. Inicialmente o
objeto representado é reconhecido após a
realização do desenho, quando a criança expressa verbalmente o resultado da ação gráfica, identificada ao objeto pela sua similaridade. Momento fundamental de sua evolução
se constitui na antecipação do ato gráfico,
manifestada pela verbalização, indicando a
intenção prévia e o planejamento da ação
(VYGOTSKY, 1998).
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
BASEADA NAS ARTES VISUAIS
Quando a criança atinge a idade escolar, verifica-se quase sempre uma diminuição
da produção gráfica, já que a escrita passa
então a ser ‘concorrente’ do desenho. Inversamente, com a escrita, a criança descobre novas possibilidades gráficas. Escrita e desenho
podem então misturar- se ou confundir-se.
Lévy (1996, p.78) afirma que a arte
expressa as emoções mais íntimas, porque
representa até mesmo o mais subjetivo conceito, trazendo a compreensão para aqueles
com quem pretende se relacionar, trazendo
conforto ou estranhamento dependendo de
sua abordagem.
Na escola, a aprendizagem de Arte envolve distintos âmbitos de experiência para
abarcar o conhecimento artístico, em que:
A experiência de fazer formas artísticas
incluindo tudo que entra em jogo nessa ação
criadora: recursos pessoais, habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre
perceber, imaginar e realizar um trabalho de
arte;
A experiência de fruir formas artísticas,
utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa; A
experiência de investigar sobre a arte como
objeto de conhecimento, no qual importam
dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os elementos e princípios formais que constituem
a produção artística, tanto de artistas quanto
dos próprios alunos (BRASIL, 1998, p.36).

Para a LDBEN (BRASIL, 1996) a educação básica tem por finalidades desenvolver o estudante; assegurando-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir
no trabalho e em estudos posteriores, bem
como ela poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não
seriados, com base na idade, na competência
e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
E a arte na escola tem uma função importante a cumprir, porque ela situa o fazer
artístico dos alunos como fato humanizador,
cultural e histórico; no qual as características
da arte podem ser percebidas nos pontos de
interação entre o fazer artístico dos alunos e
o fazer dos artistas de todos os tempos, que
sempre inauguram formas de tornar presente
o inexistente.
Não se trata de copiar a realidade ou a
obra de arte, mas sim de gerar e construir sentidos, como afirmam os PCNs em Arte (BRASIL, 1998). Ou seja, quando se produz trabalhos artísticos e se conhece essa produção
nas outras culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que orientam
tanto seus modos de pensar e agir como os da
sociedade. Tratando-se de criar um campo de
sentido para a valorização do que lhe é próprio
e favorecendo o entendimento da riqueza e
diversidade da imaginação humana.
Além de que, os estudantes tornam-se
capazes de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo e decodificando formas, sons, gestos, movimentos
que estão à sua volta. Porque o exercício de
uma percepção crítica das transformações
que ocorrem na natureza e na cultura pode
criar condições para que os alunos percebam
o seu comprometimento na manutenção de
uma qualidade de vida melhor.
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O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética
esteja presente: a arte ensina que nossas experiências geram um movimento de transformação permanente, que é preciso reordenar
referências a cada momento, ser flexível. Isso
significa que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental
para aprender (BRASIL, 1998).
As aulas de Arte precisam ser significativas, ao professor cabe conhecer seus alunos,
partir de suas preferências, do que já sabem
e ampliar o seu repertório. Para isso ele pode
levar para a aula materiais diferentes, incentivar as produções dos alunos, questionar qual
o significado do que fizeram e propor situações problemas para que busquem diferentes respostas, novas formas de se expressar,
colocando em prática seu potencial.
No entanto, para produzir, o aluno precisará conhecer os elementos que compõem
as artes visuais, como ponto, linha, volume,
textura, cor, luz. Também precisa, também,
experimentar diversos materiais como papéis,
tintas, argila, máquinas fotográficas. Além disso, poderá apreciar e estudar obras de arte,
de modo que aprenda a unir todos esses conhecimentos para se expressar, mas para isso
é muito importante a mediação do professor.
Ao aprender arte na escola, o estudante poderá integrar os múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da realidade. Tal integração é
fundamental na construção da identidade e
da consciência do jovem, que poderá assim
compreender melhor sua inserção e participação na sociedade.
A Arte no currículo escolar possibilita a
vivência e a reflexão sobre experiências artísticas e estéticas articuladas, com a finalidade
mais ampla da educação, entre as quais: a
preparação para o trabalho, o desenvolvimento da sensibilidade e a formação do sujeito/

cidadão contemporâneo, porque “a arte na
educação deve ser inseparável das outras
atividades escolares, pois as artes ajudam a
expressar as formas de pensar, sentir, fazer e
saber”, salienta Valle (2004, p. 81).
A arte na educação dá espaço ao desenvolvimento artístico que compreende: a
sensibilidade, a reflexão, a percepção e a
imaginação. Ao receber educação em arte, o
estudante passará, então, a conhecer, a apreciar e a refletir sobre as formas da natureza e
o que foi produzido artisticamente em diferentes épocas. E na escola, a formação artística
do estudante não pretende torná-lo um artista
profissional, mas levá-lo a compreender que a
arte é um instrumento necessário à interpretação do mundo, tornando-o um apreciador.
São as aulas de artes que se constituem em um dos espaços, onde os alunos
podem exercitar suas potencialidades perceptivas, imaginativas ou fantasiosas. Nas aulas
de arte o estudante tem a oportunidade de
demonstrar sua percepção cognitiva, nesse
espaço eles aprendem a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos
à sua volta. Assim sendo, eles aprendem a
nomear esses objetos ou fenômenos, sua utilidade, seus aspectos formais (linha, volume,
cor, tamanho, textura, outros) ou qualidades
estéticas, bem como as suas funções.
Portanto, ensinar Arte não é ensinar a
copiar, a repetir, a imitar, ao contrário, é estimular a criatividade e a expressão pessoal
dos alunos, é instigar o prazer da busca pelo
conhecimento. Assim, o professor de Arte é
um orientador e um provocador. Ainda é um
educador que inventa e realiza objetos ou
obras artísticas, que têm sensibilidade para
perceber a realidade e interagir com ela,
transformando-a, e que exprime sua personalidade de maneira criativa pelo uso de alguma
técnica (ZAGONEL, 2008, p.106).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a criança estar pronta para sua aprendizagem escolar, ela precisa de muitos requisitos como: concentração, saber ouvir, querer aprender a ler e escrever, conhecer e comandar
seu próprio corpo (direita, esquerda, maior, menor, em cima, embaixo, outros), estar socializado,
saber dividir, trabalhar em grupo, ter a coordenação motora fina e grossa prontas. Que por meio
de atividades artísticas o poderá adquirir.
As artes visuais na aprendizagem do estudante do ensino fundamental são importantíssimas para seu desenvolvimento escolar, porque a evolução do grafismo irá depender da evolução
perceptiva e da compreensão da atividade simbólica. Isto é, a cada etapa alcançada, ele torna-se
capaz de representar, por meio de signos convencionais, figuras geométricas e letras, bem como
evolui no domínio gráfico, em que a escrita é seu ponto crucial.
O professor, então, precisa criar situações desafiadoras em contextos significativos ao aluno,
permitindo que ele explore várias possibilidades, mesmo que sejam contraditórias, ou até mesmo
falsas. Porque são as contradições que fazem parte do processo de aprendizagem, e quando
elas são esclarecidas, exploradas e discutidas por meio de jogos e atividades lúdicas, os alunos
chegam ao aprendizado.
O uso das artes visuais na aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental será de
extrema utilidade, visto que, o auxiliará para que aprenda a ler e a escrever levando-o a conviver
com práticas reais de leitura e de escrita: substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas por livros,
por revistas, por jornais, enfim, pelo material de leitura que circula na escola e na sociedade, e
criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de produção de textos.
Como pôde-se perceber o desenho é de suma importância para a criança e seu desenvolvimento, no entanto deve-se observar a motivação que leva a criança a desenhar. Pois geralmente,
elas o fazem quando querem brincar, querem ‘escrever’ alguma coisa ou apenas passar o tempo.
Afinal, desenhar constitui, para a criança, uma atividade integradora que coloca em jogo as
interrelações do ver, do pensar, do fazer e dá unidade aos domínios perceptivo, cognitivo, afetivo
e motor. A criança desenha, entre outras tantas coisas, para se divertir. Um jogo que não exige
companheiros, em que a criança é dona de suas próprias regras.
Para a criança uma linha traçada no alto da folha de papel poderá ser um galho de árvore,
mas talvez termine recebendo um nome diferente, antes que o desenho seja concluído.
É natural na criança desenhar; mesmo que não seja adequadamente instrumentada para
tal, a criança pequena quase sempre encontra uma maneira de deixar, nas superfícies, o registro
de seus gestos: se não tiver papel, pode ser na terra, na areia, ou até mesmo na parede de casa;
se não tiver lápis, serve um pedaço de tijolo, uma pedra, ou uma lasca de carvão.
E a alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de sua utilização como código de
comunicação, que a criança vai aprendendo por meio do desenho. De um modo mais abrangente, a alfabetização é definida como um processo no qual o indivíduo constrói a gramática e suas
variações. Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades mecânicas (codificação e decodificação) do ato de ler, mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar,
resignificar e produzir conhecimento.
Desse modo, as crianças pequenas não vão mais à escola apenas para receber cuidados
e brincar. Hoje se sabe que na Educação Infantil é possível pesquisar, fazer contas
e trabalhar com livros. Quanto antes elas conhecerem a linguagem escrita mais
possibilidades de inclusão terão numa sociedade letrada. O objetivo na fase de
educação infantil não é, necessariamente, ensinar a ler e escrever, mas proporcionar
a interação com a língua escrita, que por meio do desenho irá aprender.
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O BRINCAR E A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem o intuito que por meio do brincar o educador trabalha a psicomotricidade
na criança, favorecendo os mais variados aspectos do desenvolvimento. O brincar é o melhor
recurso que o educador pode ter para motivar a aprendizagem infantil, os jogos, as brincadeiras,
as formas lúdicas da apresentação do conhecimento favorecem um aprender de forma prazerosa.
Utilizou-se como método de pesquisa, o estudo bibliográfico de livros e artigos que abordam a
questão do brincar no desenvolvimento social e psicomotor da criança, além do auxílio que o
trabalho família/escola proporciona para o desenvolvimento.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Brincar; Escola; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho tem como foco principal de pesquisa a importância do brincar na
educação infantil e como essa prática tão natural para a criança auxilia no seu
desenvolvimento psicomotor.

A psicomotricidade é trabalhada na criança como forma de brincadeira, ou seja, o lúdico
respeita as fases de desenvolvimento motor e psíquico, auxiliando a criança na resolução de
pequenos problemas de forma individual e em grupo.
No trabalho docente o lúdico é um recurso muito importante de estímulo para observação e conhecimento que o professor pode ter de seus alunos, pois por meio do faz de
contas a criança transmite seus medos e desejos de forma que nem sempre são destacadas
na vida real.
A pesquisa foi elaborada por meio de leituras e estudos referente à importância do brincar, do lúdico e da psicomotricidade no ambiente escolar.
Sabendo que a escola é o principal meio de conhecimento cultural, pois é nela que a
criança interage, conhecendo as diferenças e outras realidades, se abrindo ao novo, cabe ao
professor a busca e formação por recursos no processo de ensino aprendizagem, que visam
estimular a curiosidade e o interesse da criança, possibilitando a criança uma formação psicofísica, emocionais e sociais tão importantes nessa fase de aprendizagem.
As crianças se expressam por meio do corpo e sentem a necessidade de estar em movimento, ao andar, correr, jogar, eles aprendem regras e tomam o seu corpo como referência
no mundo.
Os movimentos corporais são interligados ao cérebro, e todo o trabalho realizado com
o movimento auxilia o bem estar e a saúde da criança, resultando de forma positiva para a
aprendizagem prazerosa, pois trabalham regras, desafios corporais, conceitos matemáticos,
oralidade entre outros exercícios psicomotores.
A psicomotricidade trabalhada por meio dos gestos associados às estruturas cognitivas
prepara a criança para a escrita, assim também a leitura requer a percepção temporal que
pode ser trabalhada por meio das brincadeiras e jogos que possibilitam uma série de movimentos coordenados que auxiliam na coordenação da criança.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

360

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NA ESCOLA
A educação psicomotora remete ao
estudo do corpo, associa as potencialidades
afetivas, sociais e motoras da criança. A educação psicomotora é indispensável a todas
as crianças uma vez que assegura o desenvolvimento funcional, ajuda a expandir a afetividade e equilibrar-se por meio da interação
com o ambiente e com o outro.
Psicomotricidade na escola é uma ação
pedagógica que objetiva principalmente o
desenvolvimento motor e mental da criança, auxiliando a mesma a dominar o próprio
corpo, pois em seu planejamento, propõe o
movimento espontâneo do ser, sendo assim,
em qualquer movimento existe um condicionamento afetivo determinante de um comportamento intencional. É por meio do aspecto
motor que a criança estabelece os primeiros
contatos com a linguagem socializada.
O desenvolvimento motor na infância
caracteriza-se pela aquisição de um amplo espectro de habilidades motoras, que possibilita a
criança um domínio do seu corpo em diferentes
posturas (estáticas e dinâmicas), locomover-se
pelo meio ambiente de variadas formas (andar,
correr, saltar, etc), e manipular objetos e instrumentos diversos (receber uma bola, arremessar
uma pedra, chutar, escrever, etc.),
A educação psicomotora deve ter como
objetivo inicial ensinar a criança a ficar sentada, adquirir boa postura, ouvir, etc. Posteriormente, será atingida a capacidade de receber
ordens, concentrar-se, usar a memória, executar tarefas do começo ao fim. O progresso
pode ser lento , mas o objetivo principal é
o de não deixar lacunas entre as etapas de
desenvolvimento. A educação psicomotora
na idade escolar necessita da ajuda educativa dos pais, e do meio escolar não para
simplesmente ensinar comportamentos motores, mas permitir-lhe exercer a sua função de
ajustamento, individualmente ou com outras
crianças. Para facilitar a aprendizagem, cabe
ao educador verificar antes de passar à etapa

seguinte se a criança adquiriu os conceitos
inicialmente trabalhados para constituir uma
base sólida para o processo de desenvolvimento psicomotor (DUARTE, 2015, p.108).
Essas habilidades básicas são requeridas para a condução de rotinas diárias em
casa, e na escola, como servem a propósitos
lúdicos, tão característicos na infância.
Já nos primeiros anos de vida a cultura
exige da criança, no início de seu processo de
escolarização, o domínio de várias habilidades,
denominadas básicas e que são vistas como o
alicerce para a aquisição de habilidades motoras.
Essa relação de interdependência entre
as fases de habilidades especializadas denota a importância das aquisições motoras
iniciais da criança, que não atende só as necessidades imediatas na primeira e na segunda infância, como traz profundas implicações
para o sucesso com que habilidades específicas são adquiridas posteriormente.
Um aspecto que parece relevante para
o pesquisador da área de desenvolvimento
motor, na escolha das etapas iniciais da vida
para testar as suas hipóteses, é o fato de que
os momentos críticos do processo de desenvolvimento são mais facilmente detectáveis
durante a infância.
Identificando os momentos de instabilidade e estabilidade no comportamento motor
e suas respectivas descontinuidades e continuidades de desenvolvimento após a idade
adulta, significa percorrer uma trajetória mais
nebulosa, pois os longos intervalos de tempo
entre um determinado comportamento e o surgimento de outro, representam um obstáculo.
Adicionalmente, a extensão de tempo
entre a idade adulta e a morte e as infinitas
possibilidades de interação com o meio ambiente, resultam num aumento da variabilidade inter-indivíduos, na medida em que o estilo
de vida (incluindo prática regular de atividade
física, alimentação balanceada, etc.) exerce
forte influência no desenvolvimento motor dos
indivíduos.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar é uma ação lúdica, ou seja,
brincadeira ou jogo, com ou sem brinquedos
ou outros objetos, pois se brinca também
com o corpo, a música, a arte, as palavras,
entre outros, a proposta do lúdico é promover uma alfabetização significativa na prática
educacional, é incorporar o conhecimento por
meio das características do conhecimento do
mundo.
Para que as crianças possam exercer
sua capacidade de brincar é imprescindível
que haja espaços seguros e diversidades nas
experiências, principalmente na educação infantil. Neste sentido, é importante que o poder
público favoreça espaços em que as crianças estejam seguras, tendo coragem de se
arriscar e vencer os obstáculos. Quanto mais
rico e desafiador for o ambiente, mais possibilitará a ampliação do autoconhecimento e
auto-estima,
As brincadeiras tradicionais e populares
fazem parte do patrimônio lúdico dos diferentes grupos infantis, constituindo as culturas da
infância. Elas são uma forma especial da cultura folclórica, que se opõe à cultura escrita,
oficial e formal. O que as distingue e caracteriza são seus critérios de formação e seu mecanismo de transmissão, os quais fazem delas
um tipo de folclore infantil e da cultura popular
em geral. Anonimamente criadas e modificadas em um processo de esforço coletivo, elas
são a produção espiritual do povo acumulada
ao longo do tempo (FRIEDMANN, 2012, p.59).
Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o
desenvolvimento integral do ser humano nos
aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo.
Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral
sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa

não sendo somente lazer, mas sim, um ato
de aprendizagem, e ainda a importância desta ludicidade nas intervenções e prevenções
de problemas de aprendizagem na visão da
psicopedagogia.
Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuem
em conceitos gerais com os quais brincam.
Seus conhecimentos provêm da imitação de
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, no ato de brincar a criança vai estabelecendo diferentes vínculos, necessários ao
equilíbrio psicossomático.
As práticas culturais predominantes e
as possibilidades de exploração oferecidas
pelo meio no qual a criança vive, permitem
que ela desenvolva capacidade e construa
repertórios compostos de brincadeiras, que
favorecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades motoras.
Ao executar as mais diferentes brincadeiras, a criança vai conhecendo o seu corpo
e dos demais, progressivamente e vai formando sua imagem corporal, portanto seu esquema corporal, integrando o esquema com a
imagem corporal ela torna-se mais equilibrada em termos psicossomáticos.
Por meio da brincadeira a criança satisfaz suas necessidades presentes à medida que aparecem e vive seu corpo no modo
simbólico em relação com o mundo e com
outros, por isso, a criança deve ser compreendida como um ser dinâmico que possui
potencialidades e limitações.
Suas múltiplas habilidades motoras são
utilizadas para expansão de sua imensa energia e a brincadeira é o meio natural de desenvolvimento, comunicação e aprendizagem.
O brincar é considerado como uma
ação, brincadeira, divertimento, imitação, faz
de conta, pois, quando a criança brinca, na
realidade entra no mundo adulto e lida com
os mais diferentes temas e problemas do cotidiano de forma simbólica.
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Assim, o brincar se torna importante no
desenvolvimento da criança de maneira que
as brincadeiras e jogos que vão surgindo durante a vida do ser desde os mais funcionais
até os de regras, são elementos elaborados
que proporcionarão experiências, possibilitando a conquista e formação da sua identidade,
O educador em sua ação, na educação
infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, deve considerar essas questões ao
refletir sobre sua prática pedagógica. A ludicidade deve ser um dos principais eixos norteadores do processo de ensino aprendizagem,
pois possibilita a organização dos diferentes
conhecimentos numa abordagem metodológica com a utilização de estratégias desafiadoras. Assim, a criança fica mais motivada para
aprender, pois tem mais prazer em descobrir
e o aprendizado é permeado por um desafio
constante. A prática pedagógica com um caráter lúdico possibilita também ao professor
organizar as atividades pedagógicas com as
crianças de maneira a permitir-lhes vivenciar
as situações de ensino-aprendizagem com
seus pares, elaborando seus conhecimentos,
conquistas e dificuldades (MARINHO, 2012,
p. 84).
O lúdico na educação infantil trabalha diversos aspectos do desenvolvimento,
as brincadeiras com movimento auxiliam a
coordenação motora, os jogos trabalham o
respeito às regras e pelo outro, assim como
a socialização, a contação de história e a música despertam a imaginação, a expressão da
criança além de estimular o gosto pela leitura.
O educador alemão Froebel (17821852), foi um dos primeiros a vê o ato de
brincar como forma de aprendizagem, para
ele o brincar desenvolve aspectos físico, moral e cognitivo e a importância da orientação
de um adulto para que esse desenvolvimento
ocorra de forma natural na qual as crianças
possam experimentar situações novas e que
a ação do brincar de certa forma venha a
suprir o preenchimento das necessidades da
criança.

O lúdico estimula o processo de estruturação afetivo-cognitivo da criança, socializa
criativamente no jovem e mantém o espírito
de realização no adulto. Geralmente as atividades lúdicas oferecem como objetivo, oportunizar uma maneira diferente para a criança
brincar, ao mesmo tempo, que ela brinca e
se desenvolve, interage com outras crianças
e adultos.

PSICOMOTRICIDADE NOS JOGOS E
BRINCADEIRAS ESCOLARES
O ambiente escolar é o local mais propício de se estimular a aprendizagem de variadas formas, os jogos e brincadeiras tornam-se um recurso precioso para os professores
interagir com os alunos e ensinar de forma
prazerosa, evitando discussões e o tradicionalismo da transmissão de saberes do senso
comum.
A psicomotricidade encontra-se presente no cotidiano escolar em cada atividade planejada e aplicada aos alunos, pois se
trabalha o corpo e seus movimentos.
Os jogos e brincadeiras por vezes são
desafiadores, auxiliando no equilíbrio da criança, quanto mais experiências são disponibilizadas para as crianças, mais motivação elas
sentem e a curiosidade que é um fator normal
na infância favorece a descoberta, a aprendizagem e exploração de seus movimentos
corporais.
Trabalhar jogos e brincadeiras na educação infantil auxilia o professor por meio da
observação, identificar características únicas
de cada criança no individual e na sua convivência no grupo, podendo assim auxiliar a
cada um em determinados aspectos que o
professor considere necessário para um melhor desenvolvimento da criança.
O jogo é um importante recurso em
vários aspectos do desenvolvimento infantil,
assim como a classificação dos mais variados jogos que contribuem para esse desenvolvimento e aprendizagem, a incorporação
de brincadeiras, jogos e brinquedos na prá30 - outubro/2021 - Educar FCE
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tica pedagógica, podem desenvolver diferentes atividades que contribuem para inúmeras
aprendizagens e para a ampliação da rede de
significados construtivos tanto para crianças
como para os jovens,
Quando pensamos em jogos e brincadeiras, inevitavelmente nos reportamos à
infância, ou mais propriamente a criança. É
difícil imaginar uma criança que não goste de
brincar e/ou jogar, tamanho é o prazer com
o qual se entrega a suas atividades lúdicas.
Aliás, é próprio de nossa humanidade esse
desejo para o jogo, de modo que se engana
aquele que acha que um dia deixamos de
jogar ou brincar como fazíamos na infância.
Apenas trocamos a simplicidade das brincadeiras infantis por outras mais complexas
como o esporte e a dança, à medida que
vamos crescendo e se desenvolvendo. Podemos pensar, então, que o jogo é nosso ponto
de partida: é a partir dele que iniciamos nossa
fantástica relação com o mundo da cultura.
É a partir do jogo e da brincadeira que nós
ampliamos nossas experiências para outras
atividades como o esporte, a dança, as lutas,
a ginástica, o teatro, a licenciatura etc. (SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p.12).

PSICOMOTRICIDADE EM CRIANÇAS
COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade TDAH é pouco conhecido, discutido e diagnosticado em crianças em fase
escolar, o que pode gerar diversos problemas
principalmente na autoestima dessa criança,
uma vez que, as características do TDAH são:
a impulsividade, a falta de atenção e a inquietude, características essas que quando não
compreendidas, muitas vezes são confundidas e rotuladas como falta de educação, grosseria, deixando a criança que possui TDAH
sentir-se mal com ela mesma e isolada.
Por se tratar de um transtorno neurobiológico que afeta o psicomotor, as atividades
que trabalham a psicomotricidade na criança, auxiliam os alunos diagnosticados com

TDAH, pois nos casos no qual os jogos estão
presentes nos planejamentos escolares, os
mesmos auxiliam na coordenação motora, na
atenção, além de contribuir com a interação
com os demais colegas, favorecendo a socialização que é um ponto bastante delicado
para o TDAH.
A relação família/escola/profissionais
da saúde quando trabalhado em parceria,
torna-se um fator importante no auxílio para o
desenvolvimento e aprendizagem da criança
com TDAH, terapias e em alguns casos até o
uso de medicamentos contínuos são necessários para uma melhor qualidade de vida da
criança, pois o TDAH não tem cura, ela pode
ser amenizada na fase adulta,
Algumas crianças podem causar a falsa impressão de serem TDAHs se estiverem
passando por problemas - constantes ou passageiros - que contribuíram para deflagrar ou
intensificar comportamentos agitados ou falta
de concentração. Uma criança pode se apresentar indisciplinada e com baixa tolerância à
frustração e possivelmente não ser TDAH. Na
investigação de sua história podemos constatar que ela é oriunda de um ambiente em
que características comportamentais, como
disciplina e contenção, não são valorizadas.
Pode também não receber atenção suficiente
ou sofrer maus-tratos. Todos os fatores que
talvez estejam contribuindo para algum comportamento inadequado devem ser cuidadosamente investigados e considerados como
ponto de exclusão para um diagnóstico de
TDAH ou mesmo como agentes que intensifiquem o TDAH preexistente (SILVA, 2014,
p.73).
O TDAH é genético e se manifesta na
criança antes dos 7 anos de idade. A criança
com TDAH responde a estímulos positivos,
mas também pode se retrair e revoltar-se
quando não compreendida e julgada com
críticas e acusações.
A psicomotricidade é fundamental
na formação de fatores afetivos, cognitivos
e sociais, fatores estes essenciais e serem
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trabalhados em criança na fase de aprendizagem diagnosticadas com TDAH, estudos
comprovam que é mais frequente o TDAH
em meninos do que em meninas. O TDAH
ocorre devido a alterações em algumas áreas
significativas do cérebro, os neurotransmissores, o que ocasiona os três sintomas citados
anteriormente, a impulsividade, alterações da
atenção e inquietude, pois afetam a coordenação motora e atenção.
A criança em fase de aprendizagem
sente dificuldades em assimilar determinadas funções como: resoluções de problemas
simples, memória operacional, organização
das tarefas e atividades entre outras funções
escolares básicas, além de prejudicar os aspectos psicomotores, pois apresentam dificuldades na leitura, matemática e na escrita.
Uma das formas da psicomotricidade
auxiliar criança com TDAH é o uso do lúdico,
que intercala o mundo imaginário com a realidade, fazendo com que a criança interaja com
os demais da forma mais “normal” possível.
À medida que a criança troca com o
meio, vai descobrindo novas combinações
que se coordenam em atividades mais complexas, produzindo organizações superordenadas, aí se encontra um espaço de criatividade no jogo do exercício.
O período semiológico tem início quando há diferenciação e coordenação entre significantes e significados, ou seja, quando a
criança passa a ação interiorizada, quando se
torna capaz da representação mental, a formação da função simbólica terá como papel
fundamental, a linguagem, o jogo simbólico
e a imitação.
No jogo simbólico, a criança exercita
uma forma particular de pensamento, que é
a imaginação, ela colocará a ação em outros
objetos e ainda transformará simbolicamente
alguns objetos em outros. Piaget classifica os
jogos simbólicos em: fase I e fase II.
Na fase I, a criança projeta esquemas
simbólicos e de imitação, nessa fase o jogo

oferece à criança a possibilidade de pensar
e evocar as próprias experiências, sua vida
afetiva, fornecendo-lhes meios de assimilar o
real aos seus desejos e interesses,
Graças à imaginação, a criança unifica
diferentes representações mentais em novos
contextos, recombinando-as, suprindo lacunas entre elas e reformulando-as, de forma
a conceber, assim, possíveis mudanças na
realidade. Ao desenhar um menino, ela demonstra já ter desenvolvido a capacidade de
simbolização. No entanto, quando acrescenta
ao desenho uma bola e coloca uma capa nos
ombros do menino, pode estar expressando
algo criado em sua imaginação: um herói que
é, por exemplo, um misto de Pelé e Batman.
Todo ser humano pode desenvolver grande
capacidade imaginativa, desde que sejam
garantidas condições para tal: um ambiente
acolhedor, que promova a liberdade de pensamento, que incentive a ousadia nas formas
de expressão, que valorize a descoberta do
novo (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.70).
Na fase II, dos quatro aos sete anos
aproximadamente, os jogos simbólicos vão
aproximando-se do real, o símbolo perde o
seu caráter lúdico, aproximando-se de uma
simples representação imitativa da realidade,
nessa fase inicia-se o simbolismo coletivo e o
jogo socializado, pois a criança já diferencia
variados papéis, tornando-os complementares.

TRABALHAR COM TDAH NA ESCOLA
A vida escolar para crianças diagnosticadas com TDAH, não é um período fácil,
requer muita paciência, entendimento e compreensão por parte dos professores que muitas vezes não estão preparados para atender
aos alunos com esse distúrbio de comportamento e aprendizagem, por outro lado não é
uma tarefa nada fácil a do professor conduzir
uma sala de aula que atende os mais diversos
casos de alunos, sem fazer distinção e respeitando a inclusão e o direito do ensino de
qualidade e respeito de que todos merecem
tem direito.
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Uma vez que a criança é diagnosticada
com TDAH, o trabalho em parceria família/escola/profissionais da Saúde, torna-se extremamente importante para que o desenvolvimento da criança obtenha resultados satisfatórios
e o acompanhamento da sua aprendizagem,
As crianças que apresentam distúrbios
de aprendizagem geralmente estão matriculadas nas classes ditas regulares, nas quais
alguns alunos aprendem mais rápidos, com
mais facilidade, e outros apresentam dificuldades para acompanhar as tarefas escolares,
o que provoca sérios transtornos, baixa auto-estima e depressão por parte desses alunos.
Quando a criança chega à escola já acompanhada de um laudo que indica sua deficiência ou transtorno, o trabalho do professor
se torna muito mais fácil. Há casos em que
a pessoa segue todo o seu percurso escolar
(sem reprovações, muito comum no sistema
de ensino brasileiro), sem adquirir o básico
do que é ensinado na escola, sempre se distanciando dos demais colegas de classe. A
gravidade desse fato aumenta na vida adulta,
quando a pessoa se torna responsável por
sua sobrevivência (LEITE, 2019, p. 71).
No ambiente escolar o professor pode
adotar algumas atitudes a fim de contribuir
no auxílio para um bom desenvolvimento e
relacionamento social do aluno, como sentar
o aluno em carteiras próximo a mesa do professor, observar planejar e aplicar estratégias
de comportamento que deve ser conversado
e usado também no ambiente familiar dando
continuidade ao aprendizado da criança em
casa.

O jogo para a criança é visto como uma
atividade de prazer, distração e divertimento,
não como uma obrigação, é realizada sem
nenhuma finalidade e não está atendendo a
nenhuma exigência, existe uma liberdade no
jogo de não cumprir expectativas, caracteriza-se muitas vezes pela simulação, o faz de
conta, possibilitando um mundo de fantasias.
O jogo proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento e no crescimento
da criança, por meio do jogo, ela explora o
meio, as pessoas e os objetos ao seu redor,
aprende a coordenar suas ações e a socializar-se, o jogo é um impulso natural da criança
funcionando, como um grande motivador, é
por meio do jogo que ele obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário para
atingir o objetivo, o jogo mobiliza esquemas
mentais, e estimula o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora
e cognitiva.
O aluno com TDAH se dispersa com
muita facilidade e o professor necessita ter o
cuidado de ao invés de chamar a sua atenção, apenas tocar levemente no seu ombro,
por um simples gesto já traz o aluno com
TDAH para a realidade do momento, o contato professor/aluno é muito importante para
os resultados positivos do desenvolvimento
da criança.

Estimular o uso da agenda não somente
com os alunos com TDAH, mas com o grupo
todo, assim o trabalho realizado com a integração ocorrerá de forma mais leve, a realização de jogos em sala de aula como jogo
da memória com imagens e temas diversos,
auxilia na concentração e é uma forma de
trabalhar diversos conteúdos com todos os
alunos sem exclusão de ninguém.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trabalhar a ludicidade e a psicomotricidade, o corpo em movimento desenvolve o
equilíbrio psíquico e emocional, necessário para a criança, a escola deve proporcionar atividades lúdicas e jogos livres e direcionados com objetivos que desenvolvam capacidades
cognitivas, criativas e autônomas.
Durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da Psicomotricidade são
aprimorados com frequência, o desenvolvimento do Esquema Corporal, da Lateralidade, da
Estruturação Espacial, da Orientação Temporal e da Coordenação é fundamental no processo
de aprendizagem, quando há algum problema ou déficit nestes elementos, a criança pode vir
a ter problemas sejam eles de ordem corporal ou cognitiva, cabendo assim uma reeducação
ou terapia a fim de sanar estas dificuldades.
Para que as etapas de construção do conhecimento ocorram, é importante a estimulação por meio das brincadeiras, pois a criança sente prazer em brincar. Por meio dos jogos a
criança passa a conhecer a si mesma e os papéis de outras pessoas na sociedade.
É por meio do lúdico que a criança busca alternativas para solucionar diversos problemas, no qual o brincar é um grande aliado do professor, para que se faça a integração, análise e conhecimento de cada aluno, assim como suas limitações e como a brincadeira pode
auxiliá-lo em seu desenvolvimento psicológico, físico e social.
Os jogos e brincadeiras realmente contribuem para a construção da inteligência, desde
que sejam usados em atividade lúdica prazerosa e com questionamentos do professor, respeitando as etapas de desenvolvimento intelectual da criança.
A psicomotricidade por sua vez, por estudar o corpo como um todo auxilia professores
em seus planejamentos educacionais, utilizando de jogos que trabalham a atenção, regras e
a interação com o outro, pontos tão importantes a serem trabalhados em alunos com diagnósticos de TDAH, que tendem a ter a autoestima baixa por se sentirem incompetentes e
muitas vezes punidos diante de suas atitudes impulsivas por desconhecimento de muitos,
principalmente no ambiente escolar e familiar.
Assim como em tantos outros casos de transtornos de aprendizagens, a família nem
sempre aceita essa realidade no ambiente familiar o que dificulta para a criança, pois quanto
antes o TDAH é diagnosticado mais oportunidades a criança tem com terapias, medicações
e o trabalho em parceria família/escola para auxiliá-lo em sua aprendizagem e vida em sociedade.
Por fim, quando o professor se vale de jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos, propicia espaços e situações de aprendizagem que articulam os recursos e capacidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos prévios e aos
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimentos.
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DE QUE CRIANÇA ESTAMOS FALANDO? CONCEPÇÕES QUE
PERMEIAM A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este estudo aborda quanto às particularidades que permeiam o fazer docente, ou seja,
trata das intencionalidades pedagógicas no trabalho com crianças pequenas. Faz-se necessário
aclarar, portanto, quanto às concepções de criança e infância durante o tempo passado e que,
atualmente, são norteadoras para a práxis do educador da infância! Para fomentar a discussão
teórica neste artigo, foram analisados os estudos de: Philippe Ariés, Elisabeth Badinter, Vanessa
Boiko, Moysés Kuhlmann Jr, dentre outros(as). Espera-se que o(a) leitor(a) tenha maior aproximação
quanto à importância de haver conceituações teóricas sobre o ser criança e o trabalho que
permeia o fazer pedagógico na Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Trabalho Pedagógico; Intencionalidade Docente; Conceituação
Criança; Conceito Infância.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo aborda quanto às particularidades que permeiam o fazer docente, ou
seja, trata das intencionalidades pedagógicas no trabalho com crianças pequenas.
Faz-se necessário aclarar, portanto, quanto às concepções de criança e infância
durante o tempo passado e que, atualmente, são norteadoras para a práxis do educador da
infância!
Para fomentar a discussão teórica neste artigo, foram analisados os estudos de: Philippe
Ariés, Elisabeth Badinter, Vanessa Boiko, Moysés Kuhlmann Jr, dentre outros(as).
Deste modo, este estudo traz para o diálogo os seguintes capítulos: “Concepção de
criança, infância e currículo” que aborda quanto à referenciais teóricos que contemplam a
temática a fim de demonstrar ao(a) leitor(a) que as terminologias: criança e infância nada
mais são que construções sociais, mas que definem como interagimos com tais indivíduos,
principalmente quanto ao processo educacional dos mesmos.
Já o segundo, denominado: “A brincadeira no contexto de creche e a disposição de espaços, tempos e materiais” trata de, segundo os estudos que o(a) docente trava, aprendendo
os conceitos de criança, infância e currículo, ele(a) saberá, também, como a criança é potente
para recriar o mundo e desvendá-lo. E, aí, o(a) professor(a) da infância saberá sua função de
disponibilizar espaços, tempos e materiais para que a brincadeira ocorra com eficácia.
Espera-se que o(a) leitor(a) tenha maior aproximação quanto à importância de haver
conceituações teóricas sobre o ser criança e o trabalho que permeia o fazer pedagógico na
Educação Infantil.
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CONCEPÇÃO DE CRIANÇA, INFÂNCIA E
CURRÍCULO
Segundo Ariès (1981), durante o século
XVII a concepção que temos hoje de infância
está intricadamente ligada às etapas biológicas e/ou idades cronológicas do ser, esta
concepção adveio com as famílias da nobreza, porém, com as famílias da burguesia, infantes eram aquelas pessoas que ainda eram
dependentes; como segue o excerto a seguir:
A longa duração da infância, tal como
aparecia na língua comum, provém da indiferença que se sentia então pelos fenômenos propriamente biológicos: ninguém teria
a idéia de limitar a infância pela puberdade.
A ideia de infância estava ligada à ideia de
dependência. [...] Só se saía da infância ao
se sair da dependência, ou, ao menos, dos
graus mais baixos da dependência (ibid., p.
11).
Logo, uma pessoa de, por exemplo, 17
anos era chamada de criança, pois “não havia lugar para a adolescência''. Até o século
XVIII, a adolescência foi confundida com a
infância” (ARIÈS, 1981, p. 10).
Interessante esta concepção, vê-se na
atualidade como há diversos adultos (concebidos com esta terminologia pela biologia/
idade cronológica), mas que são realmente
infantes dependentes muitas vezes da família
e dos pais, no quesito financeiro e também
muitas vezes financeiro e emocional, vê-se
isso na universidade que muitos não se sustentam e tem mais de vinte anos de idade,
considerados adultos.
Ariès (1981) defende que a questão de
sermos independentes é que pode realmente
fazer que nós venhamos a amadurecer, mas
será? Outro excerto que complementa este
sentimento de infância que temos atualmente
segue:

Na mesma época, nas famílias nobres
em que a dependência não era senão uma
consequência da invalidez física, o vocabulário da infância tendia quase sempre a designar a primeira idade. No século XVII, seu emprego tornou-se mais frequente: a expressão
“petit enfant” (criança pequena ou criancinha)
começou a adquirir o sentido que lhe atribuímos (ARIÈS, 1981, p. 12).
Esta concepção de idade surgiu com a
necessidade de atribuir identidade às pessoas, atualmente “ficamos orgulhosos quando
Paulinho, ao ser perguntado sobre sua idade,
responde corretamente que tem dois anos e
meio” (ARIÈS, 1981, p. 1).
Mas na Idade Média não era assim, a
criança não tinha a questão da afetividade da
família, consideravam ela como um ‘filhote de
homem’, se ela morresse os pais e membros
da família não ficavam tristes era só ter outro filho para colocar no lugar daquele que morreu:
Essa família antiga tinha por missão a
conservação dos bens [...] Ela não tinha função afetiva [...] o sentimento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, não era necessário à existência nem ao equilíbrio da família:
se ele existisse, tanto melhor [...] A criança
aprendia as coisas que devia saber ajudando
os pais a fazê-las (ARIÈS, 1981, Prefácio).
Sendo assim, entendiam a criança como
um adulto em miniatura, mas, com esta concepção de idade cronológica que adveio com
a evolução da ciência e da higienização começou a haver um ‘sentimento de família’ estas
começaram a valorizar, segundo Ariès (1981) a
história da família datando-a, tal aparecia muito
em ‘diários de família’ e em objetos “[...] hábito
de gravar ou pintar uma data nas camas, nos
cofres, baús, armários [...]. A data correspondia a um momento solene da história familiar,
geralmente um casamento” (ibid., p. 3). Isso
ocorreu até meados do século XIX e desapareceu na cidade e na corte que considerava tal
ato como ingênuo e provinciano.
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Foi com o surgimento da literatura moral
e pedagógica, desenvolvido também com o
avanço das ciências, que os termos utilizados
para designar a infância se tornaram numerosos e modernos, os alunos eram divididos em
pequenos, médios e grandes, com questão a
higienização fica claro que “Quanto às crianças pequenas [...] é preciso ainda mais que
às outras ensiná-las e alimentá-las” (ARIÈS,
1981, p. 12). Tal ideia fez com que diminuíssem substancialmente as taxas de mortalidade infantil.
Fica nítido, segundo Kuhlmann (1997),
que as “instituições de educação da criança
pequena estão em estreita relação com as
questões que dizem respeito à história da infância, da família, da população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção”
(ibid., p. 16).
Sendo a idade cronológica, para Kuhlmann (1997), o fator biológico na nossa sociedade para a concepção de infância, está
(infância) é genérica devido todas as sociedades terem seus sistemas de classe de idade,
então o que para nós é criança, que segundo
o Estatuto da Criança e do Adolescente é até
os doze anos de idade e infância significa
aquela criança que não fala, considerada sem
razão dos zero aos sete anos de idade, em
outra cultura social essa concepção muda
devido mudar a ideia de idade cronológica.
Com isso fica nítido, também a partir
das ideias de Badinter (1985) que o amor
materno e/ou sentimento de infância não é
algo inato e sim construído socialmente,
Entre os argumentos citados com mais
frequência predominam duas desculpas: a
amamentação é fisicamente má para a mãe,
e pouco conveniente. [...] Tal razão, destituída de qualquer fundamento médico, podia
sempre impressionar a sociedade. Invocando-se, além disso, uma excessiva sensibilidade
nervosa, que seria perturbada pelo choro da
criança [...] Ao procurar definir como ser autô-

noma, a mulher devia fatalmente experimentar
uma vontade de emancipação e de poder. Os
homens, a sociedade, não poderiam impedir
o primeiro ato, mas souberam, com grande
habilidade, opor-se ao segundo e reconduzir a mulher ao papel que jamais deveria ter
abandonado: o de mãe. Além disso, recuperarão a esposa (BADINTER, 1985, p. 95, 100).
Para concluir esta temática, a mulher é
refém de culturas sociais que dizem o que ela
deve gostar e ser, se ela tem um filho e não
gosta dele ela é tida como ‘diabólica’ (segundo concepções religiosas), se não quer ter
filhos como estranha e/ou homossexual bem
como se não quer se casar.
Estes papéis sociais tinham que ser contemplados por elas mesmo que não quisessem e elas tinham de fingir que aceitavam e
que amavam limpar, amamentar, criar, ouvir o
choro das crianças etc. Esta concepção é de
uma cultura social cristã em que todos têm que
constituir família, ou seja, casar e ter filhos.
Há muitas mulheres na atualidade que
não aceitam esta concepção e optam por enfrentar a sociedade em busca de sua felicidade, têm outras que adentram nesta ideologia
e se sentem “monstras” por não sentirem a
idealizada afetividade romantizada por seu
cônjuge e filhos e há aquelas que conseguem construir este amor materno a partir
do também socialmente atribuído sentimento
de infância, ou sendo consideradas como ‘do
lar’ ou optando pela ‘dupla jornada’ que só é
atribuída à mulher que tem família e filho (s).
E não ao homem, devido, como explicitado pelo excerto acima, de a sociedade não
poder impedir que a mulher trabalhe, mas de
impedir por preconceitos sociais que ela tem
de arcar com as responsabilidades de além
de trabalhar constituir família e filhos e que o
cuidar desses filhos é renegado aos homens
e é apenas função das mulheres, isso a partir
das ideologias culturais da sociedade capitalista ocidental.
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Necessário esclarecer de antemão para
o(a) leitor(a) que se vê como imprescindível
trazer para o diálogo uma breve conceituação
de fundamentos teóricos que embasam e norteiam este artigo, pois que, sem uma premissa do que aqui se defende como educação
e de como se compreende a criança, ficará
muito difícil a analogia da autonomia infantil
aqui defendida.
De acordo com São Paulo (2013), às
concepções que relacionam criança e infância nada mais são do que construções histórico-sociais e culturais que se concretizam
em diferentes contextos, tal ocorre a partir de
diversas variáveis, como: classe social, etnia,
condições socioeconômicas e gênero, portanto a “[...] concepção de criança na qual
acreditamos é a de que ela é um ser histórico, social, político, que encontra parâmetros
e informações que lhe permitem formular,
construir e reconstruir o espaço que a cerca”
(KRAMER, 2009, p. 207).
Analisando tais informações e a sua
semelhança com o conceito de criança arquitetada no tempo e na história, pode-se assegurar a existência de múltiplas infâncias e
de várias formas de ser criança (SÃO PAULO,
2013, p. 13).
Entretanto, o que não muda no tempo e
na história é a maneira de a criança desvendar o mundo. Deste modo, ao brincar (MAIA,
2012, p. 33) a criança vai se desenvolvendo
ao aprender com relação ao mundo que a rodeia, conhecendo e construindo, assim, seus
valores e suas culturas. Tais valores sociais,
contudo, são obras de ensaios e hipóteses
que a criança desenvolve acoplado com significados e aprendizados culturais que a cercam ao longo da sua vida:

Dessa forma, considera-se que essas
concepções se revelam, sobretudo, na forma
como as Unidades de Educação Infantil organizam espaços, tempos, materiais, relações
e currículo para a construção de um trabalho
pedagógico que considere a criança em sua
integralidade, ou seja, que considere a criança como pessoa capaz, que tem direito de
ser ouvida e de ser levada a sério em suas
especificidades enquanto “sujeito potente”,
socialmente competente, com direito à voz e à
participação nas escolhas; como pessoa que
consegue criar e recriar, "inverter e subverter
a ordem das coisas”, refundar e ressignificar a
história individual e social; como pessoa que
vê o mundo com seus próprios olhos, levantando hipóteses, construindo relações, teorias
e culturas infantis por meio da expressão e da
manifestação nas diferentes linguagens e nos
diferentes modos de agir, construindo seus
saberes e (re)ensinando aos adultos a olhar
o mundo com “olhos de criança (SÃO PAULO,
2013, p. 13).
Sendo assim, crianças e bebês são sujeitos potentes e ativos que crescem e se formam como indivíduos nas relações sociais,
assim, modelam as suas identidades como
crianças permanecendo abarcadas em diversos grupos sociais e, ao interagir com cenários díspares, ou seja, enredos e pessoas,
elaboraram suas culturas infantis.
De acordo com o Currículo da Cidade:
Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019), as
crianças e bebês das U.Es divulgam suas descobertas por meio de experimentos no brincar
através de diferentes linguagens. A partir disso, compreende-se que é eficaz analisar que
bebês, crianças e suas culturas infantis nada
mais são que “[...] fonte de conhecimento,
transformação e qualificação da ação educativa para professoras(es)” (Ibid., p. 89).
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As concepções anteriormente aludidas
se revelam nas maneiras como as Unidades
de Educação Infantil pensam e organizam o
currículo com os seus: espaços, tempos, interações, ambientes, materiais e relações. Tais
como a construção histórico-social e cultural,
que surge a partir da análise “[...] da vida dos
encontros entre as crianças, seus colegas e
os adultos e nos percursos no mundo” (BRASIL apud SÃO PAULO, 2013, p. 14). Portanto:
[...] o currículo emerge e se concretiza
a partir dos encontros como acontecimentos
dialógicos entre culturas, histórias, representações e narrativas, que congregam diversas etnias, gêneros, faixas etárias, gerações sendo
traduzidas em ações que envolvem a criança
no seu dia a dia nas Unidades de Educação
Infantil, como algo vivo e dinâmico, não havendo assim, possibilidade de desvinculá-lo
da vida (SÃO PAULO, 2013, p. 14).
Sendo assim, o currículo transporta o registro do percurso vivido, logo, está consecutivamente em ação admitindo aprendizagens,
marcas e o registro sócio-histórico nas memórias dos seus protagonistas: as crianças.
Pois, por mais “estranho” que pareça, mas
são as crianças que detém o aprendizado na
educação infantil, tal por meio da intencionalidade docente em preparar tempos, espaços
e materiais a fim de ocorrer tal aprendizagem!
Por fim, o currículo na educação infantil, deve
contemplar uma postura integradora que visa
envolver todos os atores no/do processo educacional: “[...] famílias, bebês, crianças, educadores(as) e comunidade, tendo como eixo
o lúdico, o brincar e a arte, rompendo com
o caráter prescritivo e homogeneizador [...]”
(SÃO PAULO, 2013, p. 14).

A BRINCADEIRA NO CONTEXTO DE
CRECHE E A DISPOSIÇÃO DE ESPAÇOS,
TEMPOS E MATERIAIS
Este tópico traz para o diálogo uma concisa contextualização do que é o brincar e
dos motivos de as crianças brincarem fora e
dentro das Unidades Educacionais. Admirável observar que aqui se utilizará a teoria histórico-cultural, ou também conhecida como:
sócio-construtivista, em que, como esclarece
Boiko et. al. (2001), esta teoria se inspira nos
pressupostos de Lev Vygotsky e trata quanto
às implicações que a interação social ocasiona ao indivíduo.
Para a autora, este referencial antecipa
que o conhecimento não é uma “[...] representação da realidade, mas um mapeamento das
ações e operações conceituais que provaram
ser viáveis na experiência do indivíduo''. Portanto, a aprendizagem é um resultado adaptativo que tem natureza social, histórica e cultural” (Ibid., p. 51).
Assim sendo, observa-se que o aprendizado não é algo inato, já que tudo, até mesmo
a ação de brincar, é algo socialmente aprendido desde o surgimento do indivíduo (bebê).
Logo, o brincar é a alçada da infância, o embasamento e o adequado procedimento de
edificação de aprendizados, já que é:
[...] impossível falar sobre identidade
e construção da subjetividade sem falar dos
primórdios do brincar – isso porque desde
muito cedo o bebê já faz um intenso trabalho
que mais tarde culminará nos jogos de faz de
conta. Ele se engaja em construir contornos,
o que coloca em prática na relação com os
outros. Para o ser humano, esses limites não
nascem prontos e é a partir das descontinuidades ou dos orifícios do próprio corpo e de
outras superfícies que o bebê vai percebendo
a alternância entre presença e ausência. Entre
o que está e o que não está. Não é à toa o
grande interesse dos pequenos pelos bura30 - outubro/2021 - Educar FCE
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cos corporais – olhos, narinas, boca, orelha,
ânus – e outros orifícios, vãos e bordas encontrados no ambiente (ralos, tomadas, frestas de portas e janelas, arestas de mesas e
sofás etc.), (ROSSET, 2018, p. 11-12).
Se entende, segundo Rosset et. al.
(2018), que o “aprender socialmente” advém
das hipóteses e experimentações que a criança idealiza ao brincar, já que crianças pequenas e bebês investigam o mundo e o brincar
é “[...] tudo pesquisa! O que para o adulto
pode parecer mera repetição sem importância é exercício valioso dos pequenos” (Ibid.,
p. 12). Assim sendo, se o(a) professor(a) conseguir valer-se destes períodos brincantes,
irá proporcionar tempos, espaços e materiais
que são adeptos à uma constituição de saber
estimada.
Formidável ponderar que a intencionalidade do(a) educador(a) da infância está atrelada ao que o (a) mesmo (a) concebe como
teoria plausível de ser colocada em prática.
Fazendo-se uso da teoria histórico-cultural,
está prática docente deve mirar à disposição de espaços, tempos e materiais a fim de
dispor-se de uma práxis que compreenda a
criança:
[...] em sua integralidade, ou seja, que
considere a criança como pessoa capaz, que
tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas especificidades enquanto “sujeito
potente”, socialmente competente, com direito
à voz e à participação nas escolhas; como
pessoa que consegue criar e recriar, "inverter
e subverter a ordem das coisas”, refundar e
ressignificar a história individual e social; como
pessoa que vê o mundo com seus próprios
olhos, levantando hipóteses, construindo relações, teorias e culturas infantis por meio da
expressão e da manifestação nas diferentes
linguagens e nos diferentes modos de agir,
construindo seus saberes e (re)ensinando aos
adultos a olhar o mundo com “olhos de criança” (SÃO PAULO, 2013, p. 13).

Sendo assim, a organização dos espaços e dos tempos, nas instituições escolares,
necessitam oferecer condições para que de
fato haja as interações entre as crianças, sejam de faixa etária equivalente ou não. Em
que a autonomia para com suas escolhas e
decisões seja considerada por meio da acessibilidade aos materiais e, bem como, através
do deslocamento dos bebês e crianças pelas
salas de referências e demais espaços da
instituição.
Portanto, as crianças carecem, de acordo com São Paulo (2013) o do de ter aproximação com o ciência histórica-cultural já
existente, acoplando todo o conhecimento
acumulado, para, assim serem contempladas como elaboradoras e co-construtoras de
cultura, logo, as crianças ao interagirem com
estímulos díspares do ambiente que as circunda, elaborarão, por consequência, suas
culturas infantis.
Logo, o(a) docente da infância é aquele(a) que “[...] escuta as vozes dos meninos
e meninas, articula e apoia suas descobertas,
criando condições para a produção do conhecimento de maneira integral e não fragmentada” (SÃO PAULO, 2013, p. 12).
Objetiva-se oferecer ao(a) leitor(a) um
conciso experimento dialógico com semelhança à estima da intencionalidade do(a)
professor(a) na brincadeira infantil, através de
argumentos teóricos que tratam com relação
à temática.
Contudo, faz-se imperativo apressar que
este texto irá sempre reafirmar que é necessário defender o empoderamento quanto à
necessidade de haver a experimentação nos
âmbitos de educação infantil, sejam experiências vivenciadas pelos pequenos ou não, pois
o fato é que, para a criança aprender, ela precisa brincar, ou seja, ela aprende brincando,
como já afirmado neste ensaio!
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Portanto, esta experiência deve ser acatada pela instituição escolar, como um “mantra”. Deste modo, o corpo docente deverá ter
práticas que acolham as crianças em suas especificidades e particularidades de modo que
cada criança seja reconhecida como geradora/portadora de amplo potencial de desenvolvimento e, consequentemente, aprendendo e acendendo na relação/interação com os
demais indivíduos, considerando crianças de
idades análogas e/ou díspares, na interação
que cultivam e encontram por si e entre si, ou
seja, que concluem sem intervenções diretas
do(a) professor(a).
De acordo com Faria (2003 apud SÃO
PAULO, 2013), a Educação Infantil necessita
ser uma atmosfera que lembra um “oásis”,
carecendo ser um ambiente em que a criança
contemple a liberdade em ser criança! Defende-se que tal somente pode acontecer se
os(as) docentes dispuserem espaços, tempos
e materiais para que os(as) pequenos(as)
cheguem a desbravar o mundo por meio do
brincar, viabilizando, deste modo, analogias
das mais “[...] variadas com o ambiente, com
os objetos e as pessoas, principalmente entre
elas: as crianças” (Ibid., p.11). Assim sendo:
Na Educação Infantil as crianças têm direito
ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à democracia, à
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao
respeito, à dignidade, à convivência e à interação
com seus pares para a produção de culturas infantis [...], (SÃO PAULO, 2013, p. 12).
Há ainda escolas de educação infantil
que, infelizmente, enfocam, ainda, no engessamento das propostas pedagógicas, mirando na apresentação de um “produto final” a
partir de projetos desconexos com as experiências das crianças em que as decorrências,
na maior parte dos casos, são utópicas e não
efetivados ou, de fato, efetivadas/realizadas
pelas crianças, já que há a “mãos” dos(as)
docentes no “produto final”.

Tal pode ser exemplificado por propostas tradicionais de educação na infância, em
que a temática do resultado incide a partir de
uma concepção bancária de ensino que está
em consonância com o sistema capitalista ao
qual estamos afundados. Logo, tais práticas
estão em desarmonia com uma visão pedagógica para a infância, aqui defendida, que
contemple uma práxis autêntica e materializada pelas interações e vivências originadas
no ato de brincar, em que as crianças descobrem sobre si mesmas, sobre os outros e,
consequentemente, sobre o mundo.
Deste modo, o empoderamento da ação
de brincar, o ato de resistência das crianças
é inigualável, já que, mesmo que o adulto a
pode, não a considere um sujeito de direitos
e capaz de autodesenvolvimento, autoanálise,
aprimorando hipóteses que a deixem crítica
sobre o mundo, pois a criança é assim, ela resiste, ela encontra meios de brincar, de criar,
de imaginar, mesmo em uma situação precária para o empoderamento brincante.
Imaginem então o que cada criança é
capaz de realizar em ambientes educacionais que compreendam sua necessidade
de desenvolvimento? Que incluam espaços,
tempos e materiais que são disponibilizados
pelos adultos? Estas crianças não irão ficar
findadas, pode-se garantir que jamais, as
suas experiências e criações e explorações.
Entretanto, faz-se necessário reafirmar
que não são quaisquer ações docentes, são,
pelo contrário, movimentos do (a) professor (a) com total intencionalidade, pois ao
ter uma escuta atenta, ou seja, ao observar
cada criança em seu momento brincante, o
(a) professor (a) da infância perceberá, por
ter muito conhecimento teórico, o que cada
criança está desvendando e se faltam recursos espaciais, temporais ou materiais para
que esta exploração da criança não se finde,
está é a diferença de um profissional e de um
simpatizante sobre a temática, pois o primeiro
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é especialista e o outro não, por isso, nunca
devemos desmerecer o trabalho docente!
Para exemplificar, pode-se considerar
que as crianças nada são que cientistas em
seus momentos brincantes , ciência está que
se findam por experimentos, se “repertoriadas
” para tal. Deste modo, aquelas crianças que
têm a possibilidade de ter o lúdico, a fantasia como princípio acatado pelas instituições
escolares , apresentarão a conveniência de
vivenciarem uma primeira infância feliz e com
oportunidades de conseguir seu potencial
criativo. No entanto, diversos fatores necessitam ser respeitados, como, por exemplo: o
protagonismo dos(as) pequenos(as) e o olhar
atento do(a) docente para que beneficie a escuta, o intercâmbio e as relações.
Assim sendo, há o imperativo da necessidade de haver a ocorrência de novas visões
pedagógicas, além de práticas e estudos
condizentes com esta realidade e que sejam
abrolha das circunstâncias de aprendizagens
para as distintas materialidades , ou seja, a
fim de considerar as diferentes demandas de
conhecimento infantil. De tal modo, a práxis
do(a) professor(a) da infância vai ao encontro
da teoria de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), abordada por Vygotsky (1984),
que nada mais é que a:
[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e
o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração
com companheiros mais capazes (p. 97).

Portanto, com semelhança ao brincar
e a intencionalidade docente, o (a) professor
(a), de acordo com a teoria da ZDP, irá observar, por meio de um olhar atento, quando
a criança está com uma problemática hipotética a solucionar em uma brincadeira, ou seja,
quando, sozinha, ela não é capaz, ainda, de
ultrapassar alguns desafios.
Assim sendo, o(a) professor(a) irá mediar estas ocasiões realizando uma ponte entre os desafios apresentados pelas ciências
infantis e os tempos, espaços e materiais que
os(as) pequenos(as), particularmente, carecem para resolver as problemáticas abrolhadas pelo procedimento brincante de ascensão de descobertas e hipóteses.
Desta maneira, atividades e materiais
como: desenho, argila, linguagem digital, pintura, gesso, exploração de campo, árvores,
carvão, galhos, flores folhas, pedras, terra,
água, vento, sombra, sol, areia, chuva, barro,
dentre outros tantos recursos tornam viável
um meio decidido de laboração e de edificação de conhecimento dos reais protagonistas
da educação na infância, as crianças! Logo:
As potencialidades de bebês e crianças
se manifestam diariamente nas formas de expressão [as culturas infantis] construídas por
bebês e crianças nos diferentes cenários da
cidade. Nesse sentido, bebês e crianças não
são apenas reprodutores da cultura construída pelos adultos, mas também autores de formas próprias de expressão que manifestam
de forma autoral e criativa sua forma de ver,
estar e entender o mundo (SÃO PAULO apud
SÃO PAULO, 2019, p. 89).

A elaboração do ambiente – efetivada
pelo(a) docente - , nada mais é que um(a)
“terceiro(a) educador(a)”, significando: o(a)
professor(a) como o(a) primeiro(a) educador(a) e a criança como segunda educadora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, deste modo, que é imperial a existência da intencionalidade pedagógica/
docente para que as crianças de creches e pré-escolas aumentem sua atitude investigativa
sendo potentes ao terem autonomia na preparação de seu procedimento de aprendizagem.
Está intencionalidade pedagógica, como bem ponderado neste artigo, se faz na disposição dos tempos, espaços, materiais, e das interações que cheguem a beneficiar e expandir
o desenvolvimento e as aprendizagens de bebês e crianças.
[...] a proposta de uma educação intencional pode ser implementada, tendo em vista os
propósitos suscitados pelo Enfoque Histórico-Cultural em sua forma de conceber o desenvolvimento psíquico. Compreendendo a atividade como toda realização humana que cria algo
de novo, o desenvolvimento cultural psíquico da criança se relaciona intimamente à criação,
a esta atividade que não ocorre espontaneamente, mas que só é desenvolvida por um processo intencional educativo. Portanto, o papel do educador que emerge desta visão é o de
provocar na criança os avanços, as mudanças que não ocorreriam de maneira espontânea
(SOUZA, 2007, p. 153).
Com isso, é imperativo que a práxis pedagógica seja planejada para que as vivências e
experiências dos(as) pequenos(as) sejam consideradas em concordância com as questões
exibidas pelos(as) bebês e crianças.
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A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM DA CULTURA INDÍGENA
NO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente estudo busca refletir sobre a importância da abordagem da matriz indígena
no currículo do Ensino Fundamental, dando visibilidade à cultura indígena e ao papel dos índios
na história do Brasil, na busca pela descolonização do currículo e quebra de paradigma no que
vem sendo ensinado ao longo do tempo a respeito da diversidade do povo brasileiro. Como
educadores e cidadãos, vemos que se faz necessário romper com o modelo tradicional de ensino
que traz uma abordagem padronizada a respeito do indígena em nossa sociedade, lembrando
e reconhecendo a contribuição dos povos indígenas para a formação do povo brasileiro. Dessa
forma, o presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre a importância da abordagem de tal
temática no Ensino Fundamental, à luz do documento “Currículo da Cidade Povos Indígenas”, da
Prefeitura do Município de São Paulo. 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 KAHN e FRANCHETTO (1994), MAHER (2006) e o documento “Currículo da Cidade Povos
Indígenas”, da Prefeitura do Município de São Paulo (2019). O levantamento teórico nos permite
refletir e analisar a importância de abordarmos a contribuição dos povos indígenas e sua cultura
na formação do povo brasileiro.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Cultura Indígena.
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INTRODUÇÃO

A

tuando como professora no Ensino Fundamental I, observo o quanto é necessário e importante quebrarmos os paradigmas do ensino da formação do povo
brasileiro em relação ao papel e contribuição do povo indígena em nossa história, rompendo com o modelo educacional vigente, que é resultado de um passado recente,
e assumir o quanto é preciso promovermos um ensino de qualidade e que dê a visibilidade
real do papel dos indígenas na formação do povo brasileiro.
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 KAHN e FRANCHETTO (1994), MAHER (2006) e o documento “Currículo da Cidade Povos Indígenas”, da
Prefeitura do Município de São Paulo (2019).
O estudo nos mostra que precisamos desenvolver como nossos alunos um novo olhar
sobre os povos indígenas, a fim de possibilitar que haja um maior reconhecimento sobre a
identidade e contribuição indígena em nosso país, buscando a valorização, promoção e preservação da cultura indígena para a formação do povo brasileiro.
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O CURRÍCULO INDÍGENA NA ESCOLA
Quando pensamos em currículo indígena na escola, primeiramente não podemos
negar a tensão e os desafios encontrados na
sociedade e na abordagem deste assunto,
visto que é sabido que a escola na cultura
indígena e nas aldeias possui um outro significado e configuração que não a tradicional.
Cabe destacar que, ao longo do tempo,
o sistema educacional voltado aos indígenas
tinha uma configuração baseada no modelo
europeu e não específica à sua cultura, organizada para os indígenas, mas não por eles,
sendo assim, não contemplava a sua identidade étnica.
Para Maher (2006, p. 20):
o que se pretende é, em última instância, educar o índio para que ele deixe de ser
índio: o objetivo do trabalho pedagógico é
fazê-lo abdicar de sua língua, de suas crenças
e de seus padrões culturais e incorporar, assimilar os valores e comportamentos, inclusive
linguísticos, da sociedade nacional (MAHER,
2006, p. 20).
Dessa forma, o modelo de educação
predominante não respeitava as diferenças
individuais e sociais, culturais e políticas de
cada grupo étnico, ocasionando os conflitos
de identidade entre os sujeitos, dando origem
aos paradigmas e inverdades a respeito do
papel indígena em nossa sociedade e trazendo repercussões negativas à temática na
educação.

Ainda de acordo com Maher (2006, p.
22):
O Paradigma Assimilacionista de Submersão, predominante até meados do século
XX, fez com que o currículo estivesse a serviço da “catequização”, “integração” e “civilização” dos povos indígenas, sob o pressuposto
de que eles precisavam ser “humanizados” e
que suas crenças e seus costumes não eram
condizentes com os valores da modernidade
(MAHER, 2006, p. 22).
Cada dia mais é preciso que os educadores assumam o compromisso de velar pela
disseminação da verdadeira história indígena
em nosso país, desmistificando um currículo
que, ao longo do tempo, tinha o papel de
cumprir a imposição dos valores, normas culturais e práticas pedagógicas da sociedade
envolvente, no intuito de promover um ensino
que visa apenas os interesses e anseios de
cada grupo étnico, desconsiderando a realidade e os direitos de cada indivíduo.
Enquanto educadores, podemos encontrar no documento “Currículo da Cidade
Povos Indígenas” (2019, p. 4), as orientações pedagógicas para subsidiar o diálogo
a respeito da temática. Este documento foi
elaborado em 2019 por Daniel Munduruku e
Cristino Wapichana, seguindo o ritmo da oralidade e contando histórias tradicionais.
Ele está em sintonia com os avanços
do debate pedagógico em torno da Lei Nº
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação) e das Leis Nº 10.639/2003 e
11.645/2008 (que tornaram obrigatório o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e médio nas
escolas públicas e particulares brasileiras).
Tem um compromisso com a descolonização
e, neste olhar, a própria construção do mesmo prioriza que sejam indígenas contando
sua história.
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Este material traz um novo olhar sobre
os povos indígenas, abrindo oferecer um tratamento novo, honesto, digno e humano para
os povos indígenas. É a porta da frente da história que queremos oferecer porque entendemos que a cidadania se constrói dignificando
os cidadãos, todos eles, sempre.
Os povos indígenas ganham, neste material, seu merecido papel de anfitriões, de
primeiros povos, de primeiras noções, de primeiros brasileiros. É nossa maneira de honrar nossa história, nossa pátria, nossa terra,
nossa identidade brasileira.
Tal documento nos convida a refletir
sobre importantes questões, relembrando o
contexto de inferioridade trazido pelos colonizadores, com o qual as escolas descaracterizaram os povos indígenas, que até mesmo
para estudar eram obrigados a falar somente
em português e tiravam-lhes a identidade do
povo ao qual pertencem, utilizando de inverdades sobre a história indígena, colocando-os
como um povo submisso e passivo.
Podemos perceber que, atualmente, o
povo Munduruku se encontra nos estados do
Amazonas, Pará e Mato Grosso e é preciso
que se pense na importância do “pertencimento” de um grupo. Assim, a construção
do documento “Currículo da Cidade Povos
Indígenas” partilha da real história dos povos
indígenas, pelas narrativas trazidas por eles
mesmos; para que as pessoas se sintam participantes da construção deste currículo, a fim
de que nós, educadores, não assumamos a
postura de “colonizadores”.
A palavra “índio” carrega consigo preconceitos e a negação do que o indígena de
fato é; a literatura trata-o como inimigo da sociedade, como índio selvagem e preguiçoso.
Enquanto educadores, precisamos mudar
esta postura para que não venhamos a “colonizar” os nossos alunos, precisamos construir
uma nova narrativa, de diversidade cultural.

No documento (2019, p. 5), Cristino
Wapichana relata um pouco do percurso da
produção do material, fruto de muita pesquisa
e estudo, durante um ano e meio, buscando
trazer toda a diversidade e a apresentação
de vários povos indígenas, a fim de orientar
o educador em como trabalhar com essa temática com os alunos em sala de aula, desenvolvendo o respeito.
Ele lembra que os povos indígenas ainda são invisíveis e que, mesmo frente à pandemia de COVID-19, são eles próprios que
estão tomando as medidas de prevenção,
devido ao fato de serem ignorados pela sociedade. Ele traz o quanto a cultura indígena
é rica em relação à música, dança, religião e
o quanto esse povo valoriza os animais e a
natureza como elementos necessários à nossa sobrevivência.
O Currículo, portanto, serve para que
tomemos a consciência da contribuição indígena para a nossa história, orientando as
transformações necessárias para que alcancemos os objetivos da educação escolar, encontrando equilíbrio entre ideologias e
interesses, bem como, enquanto cidadãos,
tenhamos acesso a políticas públicas para
garantam os direitos dos indígenas.
O Currículo, assim, serve para dialogarmos, para refletirmos sobre o direito de todos,
para enxergarmos os povos e desenvolvermos o respeito. O Currículo pode ser visto
como uma referência para que nossos alunos
possam compreender esse processo e desenvolver um respeito maior pelas pessoas.
O Currículo pretende atualizar repertórios.
Também nos convida a refletir sobre as
práticas equivocadas em relação à diversidade e povos indígenas, pensando em questões
importantes, tais como: de que forma podemos contribuir para a construção de um olhar
respeitoso e valorativo aos povos indígenas e
tantos outros? Como isso se mostra em nossa
prática com menos estereótipos? Como am30 - outubro/2021 - Educar FCE
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pliar o nosso repertório em relação à cultura
e diversidade indígena? E isso não é uma
questão de conteúdo, mas de identidade, de
como vemos que o processo educativo é algo
que vem de dentro para fora. Sendo assim,
é preciso que tenhamos clareza sobre quem
é o índio que temos dentro de nós (é o índio
romantizado, é o índio ideologizado, é o índio
histórico ou somos nós mesmos?).
E a construção dessa imagem se reflete
em nossa prática, para que nossas crianças
possam enxergar esse indígena, para qualificar a ação pedagógica. É preciso contar
histórias, falar sobre a pluralidade para que
as crianças façam descobertas, mediante a
condução trazida pelo professor. A Educação
precisa ser uma educação pela liberdade.
A mudança no olhar para o ensino que
reflete uma concepção real do papel indígena
na formação do povo brasileiro é algo recente. No que diz respeito às leis de nosso país,
podemos notar que tais mudanças começaram a tomar corpo mediante a Constituição
Federal de 1988, que segundo o Artigo 210,
§ 2º estabelece que: “O ensino fundamental
regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 2012, p. 122).
No Artigo 231 da mesma Lei, vemos:
“São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens” (BRASIL, 2012, p. 130).
Assim, é possível observar que a Constituição de 1988 pode ser considerada um verdadeiro marco para as comunidades indígenas, ao passo que propõe assegurar respeito
pela sua língua, costumes, crenças, tradições
e seus próprios processos de aprendizagem.
Assim, refletir a respeito de um currículo para

as escolas indígenas quer dizer possibilitar
oportunidades para que tal povo seja protagonista da sua própria educação, garantindo
o respeito e preservação de seus direitos e
culturas.
Mediante tal consideração é que surgiram ainda outras leis após esta data no
sentido de assegurar os direitos à educação
escolar indígena aos entes federados, como
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), resolução de 1999 e
o Decreto Presidencial de 2004.
O Conselho Nacional de Educação de
1999, a respeito da educação indígena, fixa
diretrizes curriculares do ensino intercultural
e bilíngue, determina que a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas deve reconhecer a condição de escolas com normas
e ordenamento próprios, no sentido de que a
escola seja uma aliada para fortalecer a luta
dos povos indígenas no que se refere à sua
cultura.
A Resolução CNE/CEB Nº 03/99 expressa no parágrafo único do 2º artigo, “a
escola indígena será criada em atendimento à
reivindicação ou por iniciativa da comunidade
interessada, ou com a anuência da mesma,
respeitadas suas formas de representação”
(BRASIL, 1999, s/p.).
Dessa forma, fica estabelecido que
A educação escolar indígena tem que
ser bilíngue devido a determinação legal dos
documentos que a amparam sendo na língua
portuguesa por serem os índios cidadãos brasileiros e na língua materna da comunidade
indígena, sendo preferencialmente ministrada
por professores indígenas da própria aldeia e
tendo os programas curriculares organizados
pela própria comunidade dentro das suas particularidades e peculiaridades lingüísticas e
sociocultural de cada etnia porém na maioria
das (GONÇALVES & MELLO, 2009).
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Para Maher (2006, p. 21):
Mediante tais conquistas, a Educação
Escolar Indígena assume um novo paradigma, abandonando o viés assimilacionista,
cuja intenção era a implantação de uma educação formal com bases ocidentais e valores
universalizantes, para se tornar emancipatória, alicerçada no respeito à autonomia e ao
contexto cultural das comunidades (Maher,
2006, p. 21).
Em relação à desmistificação do currículo, é necessário assumirmos o que cita
no documento “Currículo da Cidade Povos
Indígenas” (2019, p. 10):
A relação que desenvolvemos pessoalmente com os povos indígenas é bastante
sintomática de nossa identificação e de nossa
identidade nacional. Algumas vezes, inclusive,
falamos de nosso orgulho por ter uma avó bugre “que foi pega no laço". Por outro lado, há
também um aspecto negativo que prevalece
no nosso repertório demonstrando o “outro
lado” de nossa relação com estes grupos ancestrais (POVOS INDÍGENAS, 2019, p. 10).
Convém destacar que o Ministério de
Educação (1998) definiu as características essenciais da educação escolar indígena sendo:
comunitária, conduzida pela comunidade indígena de acordo com os seus projetos,
suas concepções de aprendizagem e expectativas, devendo ter como alicerce curricular
a interculturalidade, interdisciplinaridade e o
caráter bilíngue. O ensino nessa educação é
subdividido em seis eixos temáticos, sendo
eles: Línguas, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Arte e Educação Física
e, em seis temas transversais que são assegurados no PPP e explicitados na dinâmica
das aulas: Auto-sustentação; Ética Indígena;
Pluralidade Cultural; Direitos; Lutas e Movimentos; Terra e Preservação da Biodiversidade e Educação Preventiva (PRADO, 2000,
p. 29).

A respeito das mudanças necessárias
na abordagem do currículo indígena no Ensino Fundamental, de acordo com Kahn e Franchetto (1994, p. 5):
A tensão existente acontece entre princípios que afirmam a pluralidade cultural e
linguística e que exortam não só o respeito,
como a alimentação dessa pluralidade e uma
visão sedimentada por uma longa história,
que legitima e consolida práticas em todos
os níveis, que corroboram e alimentam a homogeneização e a hegemonia de uma cultura e de uma língua – “as nacionais” (KAHN;
FRANCHETTO, 1994, p. 5)
Quando pensamos nos diversos paradigmas criados a respeito da história do indígena no Brasil, o documento “Currículo da
Cidade Povos Indígenas” (2019, p. 14), nos
traz:
Durante muito tempo aprendemos a
chamar os primeiros habitantes do Brasil de
índios. Esta alcunha – para usar uma palavra
erudita – trazia consigo imagens e significados que nem sempre significavam àqueles
a quem ela desejava nomear. Normalmente,
vinha acompanhada por adjetivos que não
faziam jus à riqueza da diversidade que ela
compunha. Quase sempre significava atraso
tecnológico, primitivismo, canibalismo, entre
outros termos negativos. Nomear alguém com
essa palavra era qualificá-lo aquém dos demais seres humanos e enquadrá-lo em um
passado imemorial, que nem mais existia.
Essa ideia congelava os “índios” a um passado tão remoto que a vaga lembrança deles nos remetia à dos homens das cavernas
ou dos dinossauros. Assim eram estudados:
como seres do passado. Os livros os traziam
assim e eram estudados na escola. E isso
tudo por causa de uma palavra... acompanhada de uma mal contada história de “descobrimento” do país” (Povos Indígenas” (2019,
p. 14),
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No que se refere à história indígena no
Brasil, podemos destacar o que cita o documento “Currículo da Cidade Povos Indígenas”
(2019, p.44):
Os povos indígenas estão presentes no
território brasileiro há milhares de anos – são
aproximadamente 12 mil –, bem antes de o
Brasil ter esse nome. Aqui chegaram atravessando agruras geográficas, climáticas e culturais. Muitos dos grupos que enfrentaram o desafio de ter melhores condições de vida foram
se estabelecendo em determinadas regiões,
criando o próprio estilo de vida, que chamamos de cultura. Esse estilo foi sendo aprimorado ao longo do tempo, mas foi basicamente movido pelo instinto de sobrevivência
baseado numa concepção de pertencimento
ao universo. Essa visão de humanidade ocasionou constantes aperfeiçoamentos, seja na
cultura material, criação de objetos cada vez
mais sofisticados para o uso cotidiano, seja
na compreensão de humanidade, repassada
de geração a geração por um sistema educacional baseado na oralidade. Quando os
colonizadores europeus por aqui aportaram,
foi assim que encontraram estes povos organizados, mas, embora fascinados com toda
essa riqueza cultural, foram incapazes de valorizar a experiência dos indígenas e tiveram
as atitudes que lhes pareceram mais natural:
a escravização, o extermínio, a desmoralização cultural. Assim faziam por pertencerem a
uma cultura dita civilizada que não aceitava
como hoje ainda não aceita, outros modos
de pensamento que não seguisse uma organização hierárquica. A não aceitação criou
uma barreira ainda até hoje impede a relação
respeitosa entre os diversos olhares existentes. O Brasil não conhece sua sociodiversidade nativa, pois ainda está à mercê de [pré]
conceitos quinhentistas, pois não consegue
acompanhar a riqueza da diversidade, reproduzindo estereótipos e desvalorizando os saberes ancestrais dos povos indígenas nacionais (POVOS INDÍGENAS, 2019, p.44).

Para Rezende (2007, p. 174):
O currículo da escola precisa ser um
instrumento de valorização dos saberes e
processos próprios de produção e recriação
de cultura, tradições e línguas. Além disso,
os educandos também precisam ter contato
com o conhecimento historicamente acumulado, para que tenham condições de acesso
à sociedade comum na qual estão inseridos,
pois o fato de estarem na comunidade indígena, não os impede de terem acesso a tudo
aquilo que lhes é de direito. Significa também,
respeitar a necessidade de profissionais indígenas para atuarem nas suas escolas, com
o intuito de que a educação seja mais específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, de
acordo com as especificidades das comunidades indígenas (REZENDE, 2007, p. 174).
Estas reflexões nos permitem enxergar
a necessidade de avançarmos em relação às
especificidades dessa modalidade de ensino,
pois a escola hoje consiste em um instrumento
de fortalecimento étnico à comunidade indígena, reservando-lhe o direito de reivindicação.
Segundo Luciano (2001, p. 119),
A escola é hoje uma necessidade “pós-contato”, que tem sido assumida pelos índios,
mesmo com todos os riscos registrados ao
longo da história. A escola é, dentro desse
contexto, o lugar onde a relação entre conhecimentos tradicionais e novos conhecimentos
deverá se articular de forma equilibrada. Além
de ser uma possibilidade de informação a respeito da sociedade nacional, facilitando o diálogo intercultural e a construção de relações
igualitárias – fundamentadas no respeito, reconhecimento e valorização das diferenças culturais – entre os povos indígenas, a sociedade
civil e o Estado. [...] Acreditamos que a escola, como instrumento usado durante a história
do contato, para descaracterizar e destruir as
culturas indígenas, possa vir a ser instrumento
decisivo na reconstrução e afirmação das identidades (LUCIANO, 2001, p. 119).
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Atualmente, um dos maiores desafios
é possibilitar que os cidadãos atuantes na
sociedade e nossos educandos se apropriem
dos conhecimentos da cultura indígena, para
que não comentam os mesmos equívocos
praticados anteriormente. É fundamental, enquanto educadores, que tenhamos consciência de nosso papel diante da legitimidade da
história indígena em nosso país, abordando
pontos importantes como a desnaturalização
de equívocos históricos sobre o descobrimento do Brasil e a colonização do currículo que
foi afirmada em materiais didáticos, pela mídia
e pela própria escola ao longo do tempo, rompendo com paradigmas e estigmas a respeito
do processo de invasão e ocupação de terras
brasileiras pelos portugueses, rompendo com
a ideia de que foi um processo natural.
De acordo com Ashaninka (BRASIL,
2002, p.31):
É de grande importância a participação
de professores indígenas nas discussões,
pois eles têm a visão da organização social
e cultural da comunidade e também a responsabilidade de ensinar os conteúdos historicamente organizados. Nosso papel como
professores é este: pensar e descobrir o que
está acontecendo para que a gente possa
melhorar; criando uma política de defesa e de
maior esclarecimento sobre o que é a nossa
educação. Só assim vamos poder sentar juntos e ajudar uns aos outros (BRASIL, 2002,
p.31).
Mediante tais considerações, podemos
perceber que existe ainda uma grande dificuldade em organizar e reformular o currículo do
Ensino Fundamental de forma a contemplar
a abordagem da verdadeira história indígena,
tanto para os indígenas quanto sobre eles e
seu papel na sociedade, considerando suas
especificidades e necessidades e garantindo
a preservação de sua cultura e suas crenças,
no sentido de possibilitar que tais considerações e reflexões transpasse o espaço escolar

para a sociedade como um todo, assumindo
que a escola indígena possa ser um espaço
em que os alunos se desenvolvem integralmente, garantindo que, ao término dos estudos, os mesmos possam viver na comunidade
ou até fora dela, caso queiram. Sendo assim,
a educação de qualidade deve ser garantida
aos indígenas, bem como a verdadeira história sobre eles deve ser contada nas escolas.

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 nos estudos de os estudos de KAHN
e FRANCHETTO (1994), MAHER (2006) e o
documento “Currículo da Cidade Povos Indígenas”, da Prefeitura do Município de São
Paulo (2019).
O levantamento teórico nos permite refletir e analisar a importância de abordarmos
a contribuição dos povos indígenas e sua cultura na formação do povo brasileiro.
Um dos maiores desafios em relação à
abordagem do currículo indígena no Ensino
Fundamental é o de encontrar o equilíbrio entre o que é necessário para que as comunidades indígenas tenham o conhecimento da
cultura não indígena, ao mesmo tempo em
que garantem a legitimidade de sua contribuição para a formação do povo brasileiro e
para a nossa história, preservando sua cultura, língua, seus costumes e tradições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste estudo, por meio das leituras realizadas e do aprofundamento teórico, podemos perceber que muitos são os desafios encontrados pelos educadores em
relação ao currículo indígena na escola e às abordagens sobre a contribuição deste grupo
étnico para a formação do povo brasileiro.
Ao longo do tempo, nas escolas e na própria sociedade assumiu-se um conceito de
“índio” equivocado e estigmatizado, no sentido de cumprir com os interesses da própria elite
dominante, ocasionando a colonização do currículo.
O “Currículo da Cidade Povos Indígenas” (2019), documento que norteou as reflexões,
nos permite ver, enquanto educadores, o quanto é preciso que apuremos o nosso olhar sobre
os povos indígenas, abrindo oferecer um tratamento novo, honesto, digno e humano para os
povos indígenas. É a porta da frente da história que queremos oferecer porque entendemos
que a cidadania se constrói dignificando os cidadãos, todos eles, sempre. Os povos indígenas
ganham, neste material, seu merecido papel de anfitriões, de primeiros povos, de primeiras
noções, de primeiros brasileiros. É nossa maneira de honrar nossa história, nossa pátria, nossa
terra, nossa identidade brasileira, atitude tão necessária na atualidade.
Podemos observar que ainda existe uma grande dificuldade em organizar e reformular o
currículo do Ensino Fundamental de forma a contemplar a abordagem da verdadeira história
indígena, tanto para os indígenas quanto sobre eles e seu papel na sociedade, considerando
suas especificidades e necessidades e garantindo a preservação de sua cultura e suas crenças, no sentido de possibilitar que tais considerações e reflexões transpasse o espaço escolar
para a sociedade como um todo, assumindo que a escola indígena possa ser um espaço
em que os alunos se desenvolvem integralmente, garantindo que, ao término dos estudos, os
mesmos possam viver na comunidade ou até fora dela, caso queiram. Sendo assim, a educação de qualidade deve ser garantida aos indígenas, bem como a verdadeira história sobre
eles deve ser contada nas escolas.
Um ponto a destacar é que se faz necessário compreender a identidade indígena, garantindo os interesses e direitos desse povo, viabilizando que os cidadãos atuantes na sociedade e nossos educandos se apropriem dos conhecimentos da cultura indígena, para que
não comentam os mesmos equívocos praticados anteriormente.
É fundamental, enquanto educadores, que tenhamos consciência de nosso papel diante
da legitimidade da história indígena em nosso país, abordando pontos importantes como a
desnaturalização de equívocos históricos sobre o descobrimento do Brasil e a colonização do
currículo que foi afirmada em materiais didáticos, pela mídia e pela própria escola ao longo do
tempo, rompendo com paradigmas e estigmas a respeito do processo de invasão e ocupação
de terras brasileiras pelos portugueses, rompendo com a ideia de que foi um processo natural.
É imprescindível que haja a valorização dos conhecimentos do aluno indígena a respeito de sua etnia no currículo real, praticando a verdadeira história indígena em
nosso país, desmistificando os erros do passado e reconhecendo sua identidade e
contribuição em nosso país, buscando a valorização, promoção e preservação da
cultura indígena para a formação do povo brasileiro.
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O PROFESSOR E A NEUROCIÊNCIA EM PROL DO ENSINO E
APRENDIZAGEM
RESUMO: Com os avanços da neurociência no campo educacional, os profissionais, ligados à
área da educação, sobretudo, os professores, deparam-se com um leque bastante substancial
e produtivo de pensar e abranger suas práticas pedagógicas. A partir de dados extraídos no
campo da neurociência, dentro de uma relação direta entre o conhecimento científico do cérebro
e desenvolvimento cognitivo é possível elencar estratégias pedagógicas inovadoras no âmbito da
dicotomia neurociência e educação. Contudo, existem dúvidas importantes e questões bastantes
peculiares que devem ser trazidas à baila no intento de esclarecer o uso prático e efetivo da
neurociência em prol da expansão cognitiva dos aprendentes.

Palavras-chave: Neurociência; Educação; Aprendizagem; Ensino.
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INTRODUÇÃO

D

urante muito tempo a escola sustentou um comportamento baseado no autoritarismo docente em sua forma de difundir o conhecimento, deste modo, ofertava
um ambiente educacional que supervaloriza, única e exclusivamente, os atos do
professor: detentor inquestionável de toda a sabedoria, em detrimento do aluno que, por sua
vez, era privado de manifestar suas opiniões sobre quaisquer dados que lhe fossem compulsoriamente apresentados.
Dessa forma, institui-se determinado ambiente onde o aluno era doutrinado a dar respostas e jamais questionar ou levantar questões sobre suas próprias dúvidas. Ao longo do
tempo, a educação tem sofrido expressivas mudanças em sua concepção de ensino e estrutura educativa. Hoje em dia, sabe-se que o arquétipo educacional supracitado vai, diretamente, de encontro às ações de cunho pedagógico praticado na educação contemporânea
e, acima de tudo, contradiz a relação de interatividade necessária e, sobretudo, fundamental
entre educador e educando no âmbito da escola, onde a interação direta entre os partícipes
deve preponderar sobre a subserviência.
A raiz etimológica da palavra educação é oriunda do verbo ducere do latim, traduzida
para português como conduzir. Educação é a ação de conduzir. A ação é simétrica à reação.
Trata-se da atividade responsável do sujeito ao agir com vontade livre e consciente, pode-se
dizer que a marca maior da humanidade é a ação, esta, de maneira direta, possibilita a vida
no sentido político e, ao mesmo tempo, difere o homem dos animais irracionais.
O professor é o condutor desta atividade de expansão cognitiva, o sujeito responsável
que direciona e oferta subsídios racionais no ímpeto de conduzir o aluno a exercer sua liberdade de pensamento crítico e reflexivo de modo consciente, é ele, o professor, quem deve
ofertar e facilitar a apreensão do conteúdo disciplinar transmitido a seu aprendente. Esta relação de interação mútua e participativa efetiva a construção do conhecimento duradouro que
se estabelece através das vias da prática pedagógica que pretende, acima de tudo, situar o
aluno como protagonista de sua própria expansão cognitiva.
O mundo moderno trouxe à educação toda a sorte de recursos educacionais digitais e
científicos que lhe são preponderantes e consonantes com a realidade contemporânea, influenciando, sobremaneira, o trabalho do educador, o trabalho dos profissionais da área da pedagogia. Nesse aspecto, a neurociência, ainda que limitada ao campo educacional, representa
um eficaz instrumento de auxílio educacional ao docente desde que este esteja devidamente
capacitado a usufruir de suas benesses, em prol do processo de ensino e aprendizagem.
Se há algum tempo o professor podia ter um juízo aproximado em relação ao rendimento
ao rendimento individual dos alunos em sala de aula, hoje em dia, com o auxílio de dados
neurocientíficos, especificamente falando da ressonância magnética funcional, ele pode vislumbrar os níveis de certo empenho intelectual por meio de figuras materializadas em screens
de aparelhos tecnológicos, ou seja, obtém resultados precisos sobre como as áreas cerebrais
processam a aprendizagem através de recursos tecnológicos que disponibilizam dados neurobiológicos extremamente caros ao processo de construção do conhecimento. De acordo com
Mason (2009), “Essas descobertas ultrapassaram os nichos acadêmicos e se estenderam às
outras áreas do conhecimento e entre elas, a educação”.
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Um tópico bastante ambicionado, por especialistas da área científica, e professores em
geral, diz respeito ao conceito de sistema cerebral de recompensa, cujo mote central versa
sobre técnicas específicas de estimulação da curiosidade mediante a recompensa em prol
da promoção da neuroplasticidade, logo: a transformação do aprendente. É de expressiva
importância, ao professor, entender como se efetiva este importante processo neuronal, a fim
de incitar o comportamento exploratório específico dos alunos e, com isso, alcançar maiores
índices de qualidade educacional em seu trabalho de expansão cognitiva dirigido a seu aluno.
Segundo Palmini (2010, p. 23):
Segue-se a isso, logicamente, a necessidade de que professores desenvolvam a capacidade de instigar essa curiosidade em seu cliente, multiplicando significativamente as probabilidades de que determinado texto ou assunto venha a ser compreendido e assimilado de
modo mais profundo e consciente. Essa capacidade [...] está intimamente ligada a conceitos
como empatia, cognição social e “leitura da mente alheia” (PALMINI, 2010, p. 23).
O professor precisa repensar o percurso de expansão cognitiva de cada estudante em
termos flexíveis, levando em consideração os ritmos de aprendizagem e o conhecimento prévio
de cada um de seus alunos. De acordo com Herculano-Houzel (2005, p.8):
[...] aprendizes são indivíduos em transformação. Seus cérebros, portanto, estão sempre
mudando um pouco. O cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento, principalmente
na chamada área pré-frontal, parte mais anterior do lobo frontal, envolvida com as funções
executivas, ou seja, com a elaboração das estratégias de comportamento para solução de
problemas e auto-regulação do comportamento (HERCULANO-HOUZEL, 2005, p.8).
As práticas pedagógicas devem compreender a singularidade, diversidade e as diferenças culturais entre os alunos, como forma de reinvenção diária, no intento de despertar, de
modo mais expressivo, o interesse do estudante para com o objeto de estudo. Com isso, o
educador aumenta o alcance pedagógico e a probabilidade do ensino bem-sucedido, garantindo o protagonismo do discente, sem perder sua função educativa no processo de reprodução
e estímulo à produção do conhecimento.
Porém, convém aludir, em termos educacionais, apesar de ser extremamente importante, conhecer apenas o funcionamento cerebral não assegura, automaticamente, a realização
de um trabalho competente, expressivo e eficaz por parte do educador em relação a seu
educando.
É necessário que se compreenda, no rigor dos detalhes, como se desenvolve a mecânica cerebral quando exposta à aplicação da prática pedagógica, este é um dos grandes
desafios a serem superados pelos profissionais da educação, especialmente, quando se
trata de atuarem imersos em uma realidade social que se transforma e altera seus conceitos
educacionais de modo bastante célere em virtude dos eventos sociais que a circundam e da
tecnologia que, do mesmo modo, reinventa-se celeremente, atua como novidade e, ao mesmo
tempo, detém um caráter deveras efêmero.
Dentro da perspectiva neuronal, o professor dedica-se à intensa pesquisa neuropedagógica, considerando, essencialmente, a utilização e os resultados neuronais, obtidos durante
o expediente educativo, e, dessa forma, alcança um juízo que o habilite a valer-se dos resultados da neurociência em parceria com um conjunto de técnicas didáticas eficientes a seu
alunado em sala de aula.
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De modo geral, existem importantes contradições que merecem bastante atenção, visto
que, se por um lado, os neurocientistas não possuem nenhuma familiaridade com as áreas
da educação, e, portanto, desconhecem o processo de ensino-aprendizagem, por outro, os
professores não conhecem a organização e a estrutura do sistema nervoso.
Na opinião de Stern (2005, p.745), a neurociência não tem condições de elaborar ou
preparar quaisquer ambientes de aprendizagem, esta não é sua competência, todavia, pode
fornecer um parâmetro muito significativo de compreensão sobre o funcionamento cerebral
no ato da aprendizagem, por conseguinte, esclarece as razões pelas quais alguns destes
ambientes, destinados à prática educativa, alcançam resultados satisfatórios, ao passo que
outros não obtêm a mesma sorte. Segundo Relvas (2020, p.57-58):
Atualmente, os estudos neurocientíficos estão colaborando para uma investigação mais
específica sobre as possibilidades do aprendizado humano, por meio dos caminhos da Neurociência aplicado à Educação, sendo esta considerada uma área do conhecimento que cada
vez mais vem contribuindo para o saber sobre a organização e o desenvolvimento do cérebro
e da mente nos aspectos cognitivos, emocionais, afetivos, motores e sociais (RELVAS, 2020,
p.57 – 58).
Diante desta intensa re-significação educacional imposta pelos avanços tecnológicos e
o auxílio neurocientífico, ainda que não seja possível, a partir daí, chegar a uma dissolução
decisiva dos problemas educacionais no processo de ensino-aprendizagem, compete ao
professor perceber as nuances deste novo modelo educativo que o desafia tanto ao impor
uma nova perspectiva na maneira de transmitir os conteúdos disciplinares como na forma de
entender os novos modos de abordagem em relação a seu educando (RELVAS, 2020).
É preciso que se consolide uma relação centrada em dados concretos e na eficácia
educacional entre neuropedagogia e pedagogia neste processo dedicado a buscar modelos
eficientes no ímpeto de desenvolver a construção do conhecimento no âmbito escolar. A
neurociência desafia os profissionais, cientistas e professores, a encontrar o equilíbrio deste
pêndulo sensível à nova era entre ciência e educação (RELVAS, 2020).
Este desafio demanda expressivas mudanças avaliativas no exercício educacional que
ambiciona transformar esta tecnologia em reações práticas rumo à condução do aluno à sua
formação crítica-reflexiva, por conseguinte, à sua cidadania autônoma e prática dentro dos
parâmetros do cidadão atuante apto a refletir criticamente, opinar e transformar sua própria
realidade (RELVAS, 2020).
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O CÉREBRO
A dicotomia neurociência e educação
tem se revelado como umas das vias mais
eficientes e promissoras de aprendizagem da
contemporaneidade. Segundo Relvas (2020,
p. 67) “É fundamental elucidar que o cérebro humano é um sistema aberto e plástico
e, nesse âmbito, constata-se a relevância da
presença dos estudos da Neurociência na
prática escolar da aprendizagem inclusiva e
humanizadora.”
O professor, auxiliado por estes parâmetros neurocientíficos, trabalha sobre uma base
sólida de argumentos que se apoiam em dados comprovados cientificamente, portanto,
judiciosos, banindo os supostos “achismos”
do ambiente educacional. Em razão disso,
torna-se um profissional mais autoconfiante,
preparado para gerenciar toda a complexidade comportamental que o aluno retém, dentro
ou fora da sala de aula. Esta parceria, promovida pela Neurociência e a Educação, trouxe
inovações importantes e desafios instigantes
ao educador que se depara com questões
importantes no que condiz à abordagem pedagógica junto a seus aprendentes a partir de
constatações oriundas da neurociência.
Um ponto de suma importância, dentro
dos preceitos de expansão cognitiva, é entender as questões relacionadas ao funcionamento do cérebro, mais especificamente,
a plasticidade cerebral trazida pela neurociência com o intuito de auxiliar as práticas
pedagógicas e potencializar o processo de
ensino e aprendizagem. Trata-se do estudo
sobre a competência adaptativa do cérebro
mediante a certo estímulo elétrico, químico
ou ambiental, esta curiosíssima habilidade
encefálica tem sido componente central de
inúmeras investigações por parte de especialistas do campo neurológico. Segundo Relvas
(2007, p,14):

A plasticidade cerebral é a capacidade
do sistema nervoso, alterar o funcionamento
do sistema motor e perceptivo baseado em
mudanças no ambiente, através da conexão
e (re) conexão das sinapses nervosas, organizando e reorganizando as informações dos
estímulos motores e sensitivos, sendo controladas por grupos especiais de neurônios
(células gliais), (RELVAS, 2007, p,14).
Através da plasticidade cerebral é possível compreender que os seres humanos estão em processo de ressignificação cerebral,
isto é, o cérebro está sempre em constante
estado de desenvolvimento, ele se desenvolve permanentemente em todo seu percurso
de vida dos seres humanos. Diante disso,
entende-se que a educação não pode e não
deve estar condicionada a certo período da
existência de vida de cada pessoa ou mesmo
à certa idade. Segundo Noronha (2008):
[...] a Neurociência traz para a sala de
aula o conhecimento sobre memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, o
medo, o humor, a afetividade, o movimento,
os sentidos, a linguagem, as interpretações
das imagens que fazemos mentalmente e
“como” o conhecimento é incorporado em
representações.[...] A plasticidade cerebral,
ou seja, o conhecimento de que o cérebro
continua a desenvolver-se, a aprender e a mudar, até a senilidade ou a morte [...] nos faz
rever as dificuldades de aprendizagem pois
existem inúmeras possibilidades de aprendizagem para o ser humano do nascimento até
a morte (NORONHA, 2008).
Na concepção piagetiana a aprendizagem se efetiva quando o sujeito interage com
o objeto, essa interação se desenvolve virtude
do processo de assimilação (onde o indivíduo
internaliza uma nova informação) e acomodação (onde há a modificação da informação
antecedente), assim ocorre o aprimoramento
do conhecimento que o educando traz consigo, o aprimoramento de seu conhecimento
prévio. Wadsworth (1989, p.11) atesta que
para Piaget:
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[...] a atividade intelectual não pode ser
separada do funcionamento “total” do organismo. Assim sendo, ele considerou o funcionamento intelectual como uma forma especial
de atividade biológica. Ambas as atividades,
intelectual e biológica, são partes do processo global através do qual o organismo adapta-se ao meio e organiza as experiências em
esquemas, assimilação, acomodação e equilibração (WADSWORTH, 1989, p.11).
Ao que tudo indica, a ciência, como de
costume, cumpre seu papel inovador a partir
de suas próprias descobertas científicas ao
apresentar a neurociência e todas as inovações que esta traz consigo. Além dos profissionais da área científica, tais revelações têm
sido alvo de enorme interesse por parte de
professores e profissionais da área da educação que veem nesse campo de estudo uma
forma contundente de aprimorar a eficiência
de seu trabalho docente em prol do desenvolvimento intelectivo que, através de práticas
epistemológicas aliadas a dados neuropedagógicos, buscam a excelência em sua prática
pedagógica e, por conseguinte, na formação
do cidadão autônomo, crítico e reflexivo.
Ao longo do tempo, o sistema nervoso central passou por uma surpreendente
evolução em relação às funções cognitivas
e intelectuais do ser humano, tais mudanças
decorrem, entre outras coisas, da grande diversidade de ambientes e atividades em que
é colocado ou se coloca o indivíduo. A pluralidade ambiental é basilar para a modificação
neuroplástica do cérebro, e revela o quão surpreendente é, de fato, a adaptação cerebral.
Segundo Lent (2001, p. 390) “o cérebro é mutante, e não estático! Responde aos
estímulos ambientais não apenas com operações funcionais imediatas, mas também
com alterações de longa duração, algumas
das quais podem se tornar permanentes”. O
célere processo de desenvolvimento tecnológico levou o homem a uma ação de reorgani-

zação do seu sistema nervoso de modo muito
mais rápido do que há alguns anos quando a
tecnologia não exerce tamanha influência no
cotidiano das pessoas e na sociedade como
um todo.
Cabe aos professores e psicopedagogos, valerem-se dos dados da neurociência
para elencar uma base sólida de estratégias
inovadoras no intuito de promover uma condição facilitadora da aprendizagem a todos
os estudantes. Além do mais, o fortalecimento das conexões neuronais pode se efetivar
através da prática de treinamento anatômico.
Ao praticar um exercício físico, a atividade cerebral é estimulada a realizar o processo da neuroplasticidade, isto é, à medida
que observa as necessidades impostas pelo
ambiente, reage em conformidade a ele. Daí
a importância para o educador em entender
este processo de modificação cerebral no intento de usá-lo a seu favor, objetivando sempre a busca pela transformação neuroplástica
de seu aprendizado.

O ENSINAR
Um ponto fundamental ao exercício
docente, que pode valer-se da neurociência, está preponderantemente conectado às
ações a respeito do ato de ensinar. De imediato, toda ação do educador deve considerar as
possibilidades a serem construídas levando
em conta a realidade de cada comunidade
escolar.
A partir daí, o professor precisa levantar o conhecimento prévio internalizado que
o discente traz consigo, para tanto, deve valer-se de recursos pedagógicos específicos, a
fim de alcançar toda a gama de informações
oriundas de experiências anteriores que construíram o aluno. Neste sentido, a neurociência
também pode ser tomada pedagogicamente
como base para medir ou alcançar este conhecimento previamente aprendido pelo aluno.
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Através da neurociência é possível considerar, com maior precisão, a questão dos
desvios cerebrais que se revestem, num primeiro momento, sobre supostos comportamentos não muito comuns ao conhecimento dos educadores. A maioria dos pacientes
com desvios cerebrais não recebe tratamento condizente a seus problemas, e boa parte
dos indivíduos epilépticos, na infância e na
adolescência, passa completamente despercebida, uma vez que as pessoas, de maneira
geral, compreendem a epilepsia unicamente
como forma de violenta crise de convulsão.
No entanto, existem outros tipos importantes de manifestações epiléticas, uma delas é a chamada crise de ausência, onde o
indivíduo se desconecta completamente do
ambiente em que se encontra, naquele exato
momento, ele pode estar sendo vítima de um
ataque de epilepsia. O saldo desta deficiência
se traduz em forma de fracasso na aquisição
da aprendizagem, impedindo o aluno de dar
prosseguimento ao ciclo natural de desenvolvimento escolar.
O educador precisa apoiar-se sobre
parâmetros concretos que o orientem a identificar tais transtornos que podem ser de ordem neurológica, genética ou psiquiátrica.
Em virtude disso, tornar-se-á imprescindível
que o professor tome a neurociência como
suporte basilar e se valha de seus benefícios
científicos para sua própria orientação, com
isso alcançar melhoria na qualidade de seu
trabalho ao exercer a docência.
A neurociência também pode assumir
um papel de extrema relevância no que condiz a questão da desmotivação por parte dos
alunos em relação aos conteúdos pedagógicos. A questão motivacional deve ser moldada dentro de certo processo de ensino e
aprendizagem orientado mediante a uma troca mútua de informações condizentes à capacidade cognitiva e experiências cotidianas
que configuram a personalidade e os valores

dos indivíduos envolvidos na construção do
conhecimento. É a partir da cultura social dos
aprendizes que se estabelece os valores e as
técnicas de ensino e aprendizagem, uma vez
que este processo se transforma mediante as
manifestações sociais de cada época. Segundo Lent (2001, p. 484):
As motivações ou estados motivacionais são impulsos internos que nos levam a
realizar certos ajustes corporais e comportamentos [...] e os atos que ele provoca chamam-se comportamentos motivados. [...] Os
estados motivacionais criam uma espécie de
tensão (às vezes até um desconforto) que
eleva o nível de alerta do indivíduo e dispara a execução de uma sequência ordenada
de comportamentos dirigidos ao objetivo de
gerar prazer ou dissipar a tensão e o desconforto iniciais (LENT, 2001, p. 484).
Motivar, motivação, e seus termos correlatos, têm suas raízes traçadas ao Latim,
mais especificamente ao verbo movere, muito
próximo ao nosso verbo mover. Podemos entender então quanto à motivação como aquilo
que nos move, ou seja, o motivo da ação
(BZUNECK, 2009, p.9).
Aplicando o termo à realidade da relação aluno professor, pode-se aprimorar o
entendimento, e como essa realidade pode
ser moldada para evitar seu oposto, a desmotivação, sustendo o efeito da motivação, tão
cara ao processo de aprendizagem. A princípio, a neurociência possibilita que o educador
entenda a partir de dados precisos o sistema
de recompensa que ocorre no cérebro através da liberação de dopamina, responsável
por proporcionar prazer e bem-estar. Segundo
Spitzer (2002, p.165):
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O sinal de dopamina dos neurônios leva
a uma ativação do corpo estriado ventral, o
que resulta na liberação de opiáceos endógenos no lobo frontal. Esta libertação representa
um efeito de recompensa subjetivo e tem uma
função no processamento de informação, [...]
o acontecimento que levou a um resultado
melhor que o esperado, é processado e armazenado desta forma (SPITZER, 2002, p.165).
Além disso, é fundamental que o professor compreenda os motivos causadores do
desinteresse do discente. Lidar com alunos
desmotivados envolve um trabalho investigativo e estratégias criativas que estimulem o seu
anseio pela aprendizagem, geralmente a falta
de motivação é originária das características
próprias do aluno ou do ambiente escolar
como um todo, fazendo com que ele passe
a ter receio do próprio fracasso e de como
lidar com a frustração oriunda do objetivo não
alcançado.
A vida social do aluno também deve
ser levada em consideração no processo de
resgate do seu interesse pelos estudos. Problemas de ordem familiar ou mesmo com o
ciclo de amizades que este jovem está envolvido podem influenciar diretamente seu
rendimento escolar, além da questão de que
determinados alunos apresentam grande dificuldade de interação mediante as atividades
propostas em sala de aula.
O professor, através de sua mediação
e interação, deve estimular a curiosidade do
aluno a fim de instigá-lo a exercer um comportamento autônomo para que este parta de
uma visão limitada e ingênua para uma visão
crítica e contestadora, não apenas sobre a
realidade a qual ele se insere, mas para uma
realidade global que expanda sua individualidade como ser humano pensante e participativo na sociedade. De acordo com Palmini
(2010, p. 16):

Quando temos curiosidade sobre algo,
ativamente buscamos satisfazê-la e alocamos
para isso nossos impulsos motivacionais, nossa capacidade de focar e sustentar a atenção
e entendemos o interesse em saciar a curiosidade como algo intrinsecamente recompensador. A curiosidade sobre a trama de um
livro de ficção, sobre o desenrolar de um filme
ou de um assunto de uma aula [...] mobilizam
as pessoas em geral e alunos em particular
para envolver-se ativamente com a atividade
em questão. Segue-se a isso, logicamente, a
necessidade de que escritores e professores
desenvolvam a capacidade de instigar essa
curiosidade, multiplicando assim as probabilidades de que um determinado texto ou assunto seja compreendido e assimilado (PALMINI, 2010, p. 16).
A fim de efetivar este processo de construção do conhecimento é essencial que o
professor tenha uma presença significativa
dentro da sala de aula, promova um ambiente participativo centrado na dinamicidade de
diálogos construtivos e propicie um canal de
comunicação amigável sem nunca desconsiderar e compreender os saberes edificados
previamente pelos estudantes.
A neurociência tem a capacidade de
fornecer dados bastante concretos e precisos
a respeito dos efeitos do trabalho pedagógico
do professor junto a promoção da plasticidade cerebral de seu alunado, aliado a isso, em
sala de aula, a aprendizagem se efetiva diante
da participação em conjunto entre educador e
educando, onde ambos devem se configurar
como sujeitos ativos no processo de ensino e
aprendizagem. Está, em última instância, deve
se estabelecer de modo reflexivo no intuito do
aluno reestruturar seu prévio conhecimento
frente ao novo dado que se apresenta diante
dele, ao estimular sua curiosidade, o professor o conduz em direção ao saber sólido e
expressivo.
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O ato de ensinar não se resume a transmitir ou receber conteúdos, mas, através de
saberes intermediários assimiláveis associados à aplicabilidade, por parte do professor,
de técnicas pedagógicas de ensino ou transposição didática que os discentes se apropriam de tais informações e a aprendizagem
se efetiva por meio de pesquisas, trabalhos
em grupo, palestras, seminários, congressos,
estímulos que os desafiem etc. O aluno acede
a um novo grau intelectual a partir da prática,
escapa da informação superficial, simplesmente memorizada, e ascende à informação
cristalizada e significativa.

O APRENDER
A neurociência compreende a aprendizagem através de ações comportamentais,
para tanto, utiliza-se de aparelhos de ressonância magnética e tomografia, sendo assim,
é possível visualizar as alterações cerebrais
no exato momento da expansão cognitiva. A
chamada neuroimagem funcional trabalha a
partir de imagens geradas pela ressonância
magnética funcional, sendo assim, é possível
medir, e mostrar em tempo real, as atividades
cerebrais em pleno uso de suas funções, ou
seja, em plena atividade de aprendizagem, a
chamada bioplasticidade em virtude da modificação sofrida pelo cérebro diante da aprendizagem (RELVAS, 2019).
Através destes impulsos cerebrais, o
profissional tem a possibilidade de saber se
o aluno está de fato aprendendo ou apenas
observando displicentemente certo conteúdo
de aprendizagem. Através dessa aliança entre tecnologia e neurociência, as atividades
elétricas cerebrais reportam dados que comportam uma série de informações neurológicas capazes de levar o professor à exata proporção do quanto o aluno está evoluindo em
seu processo de desenvolvimento cognitivo
(RELVAS, 2019).

Atualmente, o ato de aprender está bastante atrelado a projetos pedagógicos que exponham o discente a determinada situação-problema no intuito de simular um ambiente
voltado à interatividade, à cooperação e à tomada de decisões, estimulando, dessa forma,
o seu impulso crítico-reflexivo.
O educador não ensina, mas ensina e
aprende com o estudante. Esta prática epistemológica de construção simultânea da aprendizagem, através da experiência, leva tanto o
aluno como o professor a ponderar e refletir
criticamente sobre um determinado problema,
efetivando-se assim a neuroplasticidade cerebral.
Este gerenciamento consciente, das
ações pedagógicas, estimula e conduz o
aprendente a seu íntegro desenvolvimento
cognitivo, logo, otimiza a internalização dos
objetos problematizados. Com o auxílio da
neurociência, todo esse procedimento neuronal pode ser ilustrado, dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem é otimizado de
forma eficaz e precisa (RELVAS, 2019).
Entretanto, este acréscimo intelectual
precisa ser amparado por um mediador competente que detenha a habilidade de instigar
as ações cerebrais, uma vez que os genes
não são capazes de deliberar coisa alguma,
visto que não detêm capacidade de decisão
própria, é preciso que exista um estímulo para
que os neurotransmissores, uma vez expostos
a tais ambientes e atividades, reajam e se
desenvolvam.
“O cérebro sozinho não possui função
nenhuma, ele só estabelece um funcionamento quando em conjunto com outros sistemas
que se interconectam, recebem e respondem
aos estímulos para realizar um potencial de
atividades elétricas e químicas” (RELVAS,
2019).

30 - outubro/2021 - Educar FCE

401

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Não menos importante, a condição de
aprendizagem, é a questão da alimentação aliada aos benefícios oriundos da prática do sono.
Estudos científicos advertem que uma alimentação adequada é essencial para a nossa saúde
mental e, além do mais, auxilia sobremaneira na
prevenção de diversas doenças. São inúmeros
os alimentos que se configuram como indispensáveis na composição alimentar do ser humano,
sem os quais não há a possibilidade de um adequado desenvolvimento cerebral. A escola deve
ter em mente a importância do consumo alimentar, planejado por profissional da área, como via
importantíssima no auxílio do desenvolvimento
cognitivo do aluno (RELVAS, 2019).
Manter o nível nutricional, além de adequadamente oxigenado, é tarefa primordial de toda
gestante que almeja nutrir satisfatoriamente e
estimular a boa formação dos neurônios de seu
feto. O conhecimento é químico, ou seja, tudo o
que se aprende está ligado diretamente à produção de moléculas que, por sua vez, dependem
majoritariamente de uma alimentação saudável
para realizar sua importante função de armazenamento das informações que são aprendidas
no decorrer da vida (RELVAS, 2019).
O sono é outro fator de suma importância no desempenho da aprendizagem, pois atua
com grande eficácia no fator de perenizar o que
foi apreendido pela memória. Através do sono
a aprendizagem se efetiva de forma contumaz,
significativa e duradoura. Segundo Jenkins & Dallenbach (1924, p.144):
We recently investigated the impact of sleep deprivation on declarative memory encoding
of both emotional and non-emotional material
(M.P.Walker, unpublished results). Subjects were
either sleep deprived for 36 hours or allowed to
sleep normally prior to an incidental memory encoding session composed of sets of emotionally
negative, positive, and neutral words. Following
two subsequent nights of sleep, subjects returned for an unexpected recognition task. Overall,
subjects in the sleep-deprived condition exhibited
a 40% reduction in memory retention relative to
subjects who had slept normally prior to encoding
(JENKINS & DALLENBACH, 1924, p. 144):

Por outro lado, indo na contramão das pesquisas, evidencia-se que a escola, ainda hoje,
não tem tratado os temas da alimentação e do
sono com a seriedade que eles exigem, uma
vez que não são empregados efetivamente como
ferramentas indispensáveis ao processo de construção cognitiva do aluno.
Todas estas questões demandam um exame minucioso por parte dos profissionais envolvidos nesse processo científico-pedagógico que
é marcado pela sua própria eficiência em aperfeiçoar e apresentar respostas às técnicas da
aprendizagem contemporânea. A neurociência
tem a capacidade de elucidar minuciosamente o
modo como as pessoas internalizam o conhecimento. É preciso que o professor tenha a preocupação em saber como este processo se realiza,
qual o tipo de educação ele está transmitindo,
como esta aprendizagem está sendo oferecida,
e, qual o seu objetivo final.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo tem como aportes os trabalhos de Palmini (2010); Spitzer (2002) e
Relvas (2020) 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
A neurociência, com foco específico à área da educação, utiliza a abordagem que parte
de uma análise biopsicológica e comportamental a partir de estudos da anatomia e da fisiologia. Trabalha no intuito de desvendar os caminhos neurais: mistérios do cérebro.
Desde a década de 90 o cérebro pode ser flagrado em plena atividade através do
tomógrafo, a partir daí é possível constatar que os neurônios se formam no curso da vida
inteira, ainda que esse processo não ocorra em todas as áreas cerebrais, mas em algumas
áreas específicas, por exemplo: o hipocampo que cumpre papel expressamente relevante no
desenvolvimento do aprendizado. Segundo Relvas (2020, p.40-41):
O hipocampo é uma pequena estrutura bilobular alojada profundamente no centro do
cérebro. Tal como o teclado de nosso computador, o hipocampo funciona como uma espécie
de posto de comando. À medida que os neurônios dos córtex recebem informação sensorial,
transmitem-na ao hipocampo. Somente após a resposta do hipocampo é que os neurônios
sensoriais começam a formar uma rede durável (assembleia). Sem o “consentimento” do hipocampo, a experiência se desvanece para sempre. É aqui que entra a carga afetiva necessária
para que o estímulo se fixe na memória de longo prazo. O “consentimento” do hipocampo
depende da informação sensorial quando se tem algum significado emocional, alguma importância afetiva (RELVAS, 2020, p.40-41).
O século 21 é marcado pela diversidade e pela inclusão. A vida se mantém pela aprendizagem. Aprendemos em todas as idades e cada um do seu jeito. Cada cérebro, apesar da
estrutura comum, é singular. A genética e o ambiente se influenciam, sendo assim, ambos
são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.
Experiências traumáticas geram alterações importantes nas conexões e na produção
de neurotransmissores. Genes não decidem destinos, uma vez que temos um cérebro que é
produto de um meio, logo, o ambiente ajuda nessa configuração. O cérebro é considerado um
órgão social, ele é único e ativo mesmo quando dormimos. Extremamente flexível, dotado da
capacidade de modificar-se sempre, mesmo diante de uma lesão, organiza-se para atender
às suas próprias necessidades.
A plasticidade cerebral é o fator mais importante do sistema nervoso central. É caracterizada pela capacidade do cérebro organizar-se ou reorganizar-se, ainda que prejudicado fisicamente. Dentro desse contexto a bio-plasticidade é compreendida como a grande capacidade
de aprender, visto que a aprendizagem é vista como um ato de mudança, de plasticidade, ou
seja, toda vez que aprendemos, nosso cérebro se modifica.
Essa mudança ocorre em virtude das experiências as quais subjugam o cérebro. Logo,
constata-se que o cérebro está em contínua construção e a aprendizagem é comum a todos.
Ele também é capaz de se regenerar, visto que possui habilidade para executar a recuperação
de células esquecidas, conhecidas como células gliais.
Através da neurociência é também possível elencar fatores que possam minimizar e
resgatar alunos desinteressados em relação aos conteúdos pedagógicos dispostos no decorrer das aulas, trazendo-os para um ambiente que prioriza a construção do conhecimento
de maneira prazerosa e sem traumas.
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É importante que o professor trabalhe conteúdos curriculares que se aproximem da
realidade de seus aprendentes, de modo que seja possível para estes estabelecerem certa
correlação entre o conteúdo da aula e os conhecimentos intrínsecos que eles trazem consigo,
já vivenciados, adquiridos ao longo de suas vidas segundo seu meio de convivência social,
cultural etc., os quais contribuem expressivamente para despertar o interesse e envolver os
estudantes de maneira prática e significante.
Além disso, fornecer feedback, de forma estratégica, no seu devido tempo, é fundamental para motivar o aluno, uma vez que é justamente este retorno que o situará em seu
devido grau de competência, ou seja, aponta para um norte de onde ele está, e o que falta
para atingir os objetivos propostos de acordo com o conteúdo pedagógico a ser oferecido e
desenvolvido em sala de aula.
O professor deve ser inovador, buscar novas formas de apresentar e mediar suas aulas,
é necessário buscar alternativas no sentido de promover um ambiente instigante, envolvente e
de inúmeras possibilidades de ordem crítica e reflexiva, atuando com emoção, diálogo aberto
e amizade, além de abster-se de emitir juízo de valores, de maneira que promova a divisão
do grupo entre os que sabem mais e os que sabem menos, pois as dificuldades que alguns
indivíduos têm num determinado conteúdo, não significa necessariamente que determinado
aluno não aprende por não prestar atenção, mas estas dificuldades podem estar apontando
para o fato de que o rumo da própria aula precisa ser corrigida.
O processo de ensino e aprendizagem deve ser orientado mediante a uma troca mútua
de informações condizentes à capacidade cognitiva e experiências cotidianas que configuram
a personalidade e os valores dos indivíduos envolvidos no processo. É a partir da cultura social que se estabelece os valores e as técnicas de ensino e aprendizagem, uma vez que este
processo se transforma em virtude das manifestações sociais de cada época.
Dentro da perspectiva educacional a neurociência oferece um norte bastante instigante
e preciso, além disso, pode orientar o professor de maneira bastante produtiva, a partir de
dados científicos concretos, em relação a sua prática pedagógica no âmbito escolar. Segundo
Relvas (2012, p. 21):
As informações são desenvolvidas pelo cérebro cognitivo, emocional, motor afetivo
e social. Porém, as novas tendências que apontam para esse século é o desenvolvimento
do cérebro criativo, autor, inventivo, intuitivo, genial, que vivencie as incertezas, gerenciando
frustrações cotidianas, sem perder a autoestima. Um cérebro autopoiético, auto regulador e
reorganizado, adaptável (RELVAS, 2012, p. 21).
Amparado por dados fornecidos pela neurociência, o professor adquire maior probabilidade de estimular o aluno a exercer um comportamento autônomo para que este, a partir de
uma visão limitada e ingênua, adquira uma visão crítica e contestadora, não apenas sobre a
realidade a qual ele se insere, mas para uma realidade global que expanda sua individualidade
como ser humano pensante e participativo na sociedade, nesse sentido a neurociência oferece
condições palpáveis para que o professor elenque uma gama de práticas educativas baseadas
em dados fornecidos através de aparelhos tecnológicos que trabalham junto à neurociência.
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Para se efetivar o processo de construção do conhecimento é essencial que o professor tenha uma presença significativa através de conteúdos pedagógicos significantes para
seu alunado em âmbito escolar, promova um ambiente interativo centrado na dinamicidade
de diálogos construtivos a partir de reflexões críticas e propicie um canal de comunicação
amigável aliada a uma aprendizagem interessante e prazerosa, compreendendo os saberes
edificados previamente pelos estudantes, estimulando-os através de conteúdos pedagógicos
significantes à realidade dos aprendentes. A neurociência pode otimizar substancialmente o
processo de aprendizagem, segundo Relvas (2009, p.17):
[...] não existe nivelamento de aprendizagem, pois somos diferentes nos contextos biológicos, psicológicos, emocionais, afetivos e sociais. [...] Se você é professor e educador, os
conhecimentos básicos da Neurociência são essenciais para seu trabalho, já que seu objetivo
é proporcionar aprendizagem a seus estudantes e, de preferência, da forma mais otimizada
possível. [...] a Neurociência vem revisando, por meio da Neurobiologia cognitiva, e Neuropsicologia comportamental, a Neurofisiologia, e a Neuroanatomia como o humano aprende e
ensina, efetivamente, nos processos dos contextos vitais (RELVAS, 2009, p.17).
A aprendizagem se concretiza diante da participação em conjunto entre professor e aluno, ambos devem se configurar como sujeitos ativos na construção do conhecimento, além
disso, o ato de aprender deve se estabelecer de modo reflexivo no intuito do aluno reestruturar
seu pensamento frente ao novo conhecimento que se apresenta, ao estimular sua curiosidade,
o professor o conduz em direção ao saber sólido, expressivo.
O ato de ensinar não se resume a transmitir ou receber conteúdos, mas, através de
saberes intermediários assimiláveis, associados à aplicabilidade de técnicas pedagógicas e
transposição didática, os discentes se apropriam do conhecimento e a aprendizagem se efetiva por meio de pesquisas, trabalhos em grupo, palestras, seminários, congressos, estímulos
que os desafiem etc. O aluno acede a um novo grau intelectual a partir da prática, escapa da
informação superficial, simplesmente memorizada, à informação cristalizada e significativa.
Considerando o fato de que a motivação humana tem seus fundamentos norteadores
na satisfação de suas necessidades, concluímos que, para assegurar que os alunos estejam
sempre motivados em sala de aula, assim como resgatar os que de alguma forma ou de
outra estão dispersos, é necessário que os professores tenham compreensão dos estímulos
com potencial para motivar a construção do conhecimento, uma vez que o comportamento do
aprendente modifica de acordo com o meio em que ele vive. Nesse contexto, a neurociência
configura-se por si só como um importante instrumento de auxílio educacional às práticas
pedagógicas do professor, visto que fornece parâmetros claros sobre o funcionamento do
cérebro no ato da aprendizagem.
Faz-se indispensável que o educador reconheça a relevância dos incríveis avanços científicos ofertados pelos conceitos neuropedagógicos e os enquadre nos parâmetros do campo
da pedagogia, visto que, migrar da teoria à prática ainda parece ser um grande desafio aos
profissionais que almejam intervir positivamente na construção do conhecimento
com destreza educacional a fim de alcançar a reorganização do sistema nervoso
e, por conseguinte, acrescer um estado de mudança comportamental autônomo
e crítico em seu aprendente.
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A DIFICULDADE EM ENSINO REMOTO
RESUMO: Nos tempos atuais, é de fácil percepção o quanto a tecnologia está presente em nossas
vidas. No ano de 2020, ficou evidente como a tecnologia ajuda nas práticas educativas, uma vez
que, com a Pandemia decorrente ao Covid 19, as aulas passaram a ser on-line e o professor se
reinventou para continuar ensinando mesmo à distância. O acesso a quaisquer informações é
obtido de maneira rápida e eficaz. No passado, não tão distante, até a forma de se comunicar
era diferente e o acesso à informação era muito mais complexo. A tecnologia, quando utilizada
de forma correta, possibilita ao professor um arsenal de recursos para aprimorar e incrementar os
processos escolares e sua prática pedagógica, tornando as aulas mais atrativas e interativas. A
tecnologia não pode ser considerada como uma matéria a ser aprendida ou algo isolado, e sim,
um portal de possibilidades para criar momentos marcantes de aprendizado para as crianças.

Palavras-chave: Tecnologia; Educação, Criança.
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INTRODUÇÃO

A

construção das aulas e o próprio projeto pedagógico, devem acompanhar e se
preparar para essa nova geração tecnológica. Hábitos educacionais tradicionais,
para essa geração, leva ao desinteresse e a dificuldade de concentração dos
alunos durante as explicações em sala de aula. Por isso, é de grande importância o debate
sobre a inclusão digital nas escolas, para que professores e alunos possam utilizar a tecnologia em favor dos estudos.
Quando aliamos as propostas curriculares da educação infantil com a tecnologia, tornamos o processo de aprendizagem mais atraente e interessante. Estimulando os alunos, de
maneira lúdica e interativa, a explorarem novos conhecimentos, aprendendo a elaborar ideias,
expressar opiniões, questionar e a pesquisar, utilizando todas as ferramentas educacionais
disponíveis.
Vale ressaltar, que a implementação desta tecnologia no âmbito escolar, irá aprimorar
o que vivenciamos no nosso cotidiano, seja em casa, com os amigos ou em qualquer lugar,
pois é notório que a internet está vinculada em todos os lugares com muito mais ênfase do
que antigamente.
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INCLUSÃO DIGITAL E SUA
IMPORTÂNCIA NO AMBIENTE
ESCOLAR
De acordo com Frigotto (1998), a tecnologia e a comunicação vêm sendo disseminada de forma inevitável nas salas de aula,
com isso a escola está cada vez mais em
transformação no mundo digital. O intuito é
levar essa tecnologia às escolas públicas de
maneira que a informática seja aplicada de
forma educativa e mais democrática, no qual
todos tenham acesso.
Neste sentido, nota-se que a dimensão
acerca da apropriação dos recursos tecnológicos, seja no âmbito escolar ou mesmo no
cotidiano do aluno. É necessário saber que incluir digitalmente é disponibilizar a tecnologia
e fazer dela um instrumento de ensino e até
mesmo de possibilidade de inclusão social.
Para Junior (2011), com essas possibilidades tecnológicas que surgem juntamente
com as tecnologias de rede, é preciso entender que incluir digitalmente não deixa de ser
um processo de colaboração, onde a rede se
torna um ambiente de troca de informações
e conhecimentos, fazendo sentido em valer a
cidadania, exercendo-a de uma forma democrática e consciente.
O acesso à informação pode ocorrer a
qualquer momento, porém com muito mais
ênfase utilizando dos recursos tecnológicos,
no mundo atual as crianças possuem mais
facilidade de utilização destes recursos, mas
essas habilidades barram muitas vezes coisas
simples do dia a dia. Nota-se que são ágeis
nesse universo, mas na grande parte não
conseguem se relacionar no âmbito social e
afetivo, ou seja, em ambientes não virtuais.

Para Brandão (2007), a escola por sua
vez enfrenta muitos desafios, em relação ao
bom uso deste mecanismo, no qual é de suma
importância quantidade de informações frente
aos veículos de comunicação para crianças,
adolescentes, para que não percam sua essência, que usem de forma construtiva, educativa, não utilizando de conteúdos inadequados ou restritos.
Cabe à escola estudar criteriosamente,
desenvolver competências nas atualidades
para que possa orientar de forma adequada
esse público que cresce significativamente na
nossa sociedade.
Quando ocorre a inclusão digital com
o cidadão, sem exclusão, o uso das tecnologias de informação ocorre, tendo assim livre
acesso à informação. Nesse contexto, não
podemos deixar de citar as sábias palavras
de Teixeira sobre inclusão digital:
Assim, propõe-se o alargamento do
conceito de inclusão digital para uma dimensão reticular, caracterizando-o como um processo horizontal que deve acontecer a partir
do interior dos grupos com vista ao desenvolvimento de cultura de rede, numa perspectiva que considere processos de interação, de
construção de identidade, de ampliação da
cultura e de valorização da diversidade, para
a partir de uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da cidadania,
possibilitar a quebra do ciclo de produção,
consumo e dependência tecnocultural (BORGES, 1999, p. 39).
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A TIC (Tecnologias de informação e comunicação) vem desenvolvendo uma nova
sociedade, modificando o cotidiano das pessoas, o modo de pensar, trabalhar, de viver e
principalmente de se comunicar com outras
pessoas. Assim, Kenski (2012) conceitua a
tecnologia como algo que envolve qualquer
coisa que o cérebro humano conseguiu criar,
desenvolver e modificar o seu uso e sua aplicação e que a tecnologia não consiste somente em máquinas e equipamentos.
A tecnologia está presente em todos os
lugares, em todos os momentos inerentes a
nossa vida. Pensando nesse desenvolvimento
e aperfeiçoamento das tecnologias, tratamos,
então, das tecnologias digitais, que são caracterizadas por um conjunto de tecnologias que
trabalham com sistemas binários, ou seja,
uma sequência finita de 0 e 1. Elas surgiram
a partir do século XX revolucionando a indústria, a economia e a sociedade.
Para Morin (2000), a tecnologia deve
ser inserida no âmbito escolar como forma de
desenvolver a capacidade de comunicação
do aluno, mas que este recurso seja aproveitado de forma correta, proporcionando assim
a mudança na educação, tanto na forma de
aprender, quanto na mediação do professor.
Vale ressaltar que de nada vale este
recurso se os professores não estiverem atualizados e familiarizados para que possam
inserir em suas aulas de forma significativa,
envolvendo as crianças neste contexto para
que assim a aprendizagem seja interessante,
lúdica e possibilitem a ter mais contato com
imagens, sons e movimentos muito mais próximos aos reais.

TECNOLOGIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Educação Infantil implica o desenvolvimento integral e valorização da criança de
maneira a experimentar esse mundo tecnológico no ambiente escolar. A escola vem de
forma incansável buscando alternativas, estimulando a participação e contribuindo para o
pleno desenvolvimento da aprendizagem das
crianças.
Para tornar o processo de aprendizagem mais interessante e lúdico, o uso destas
tecnologias aliadas às propostas curriculares
na Educação infantil, vem mudando o pensar,
a maneira de se expressar e questionar de
cada criança, permitindo assim a exploração
de novos conhecimentos de forma interativa
e divertida.
Para Borges (1999), estamos em um
mundo em que as tecnologias interferem no
cotidiano, sendo relevante, assim, que a educação também envolva a democratização do
acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação das tecnologias.”
Por tecnologia entendemos um “conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e
concepção dos instrumentos [...] criados pelo
homem através da história para satisfazer
suas necessidades e requerimentos pessoais
e coletivos” (VERASZTO, SILVA, MIRANDA;
SIMON, 2008, p.78).
Neste sentido, é notório que a utilização
de artefatos busca a melhoria de performances nas coisas mais simples, ou até mesmo
mais complexas, partindo do conhecimento
científico chamado tecnologia.
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Entende-se que a função da escola,
além do conhecimento passado, é proporcionar a oportunidade de aprendizagem para as
crianças, de modo que adquiram compreensão no seu mundo e em seu tempo,
Ao longo do processo histórico sobre
infância cidadã da criança como sujeito de
direitos, Vygotsky, profundamente influenciado pelos postulados marxistas, afirma que
as origens das atividades psicológicas mais
sofisticadas devem ser procuradas nas relações sociais do indivíduo com o meio externo. Entende que o homem não só é um produto do seu contexto social, mas é também
um agente ativo na criação deste contexto
(REGO, 2000, p.49).
Por mais que as escolas utilizem tablets,
computadores e outros recursos em sala, a
educação por si não mudou, visto que os recursos são utilizados em hora determinada,
ou seja, a tecnologia não é utilizada de maneira correta, como deveria ser.
Normalmente, elas não são correlacionadas aos conteúdos dados em sala de aula,
ministradas por professor específico, hora e
local pré-determinados para utilização dos recursos. Para que essa concepção mude as
tecnologias digitais devem ser inseridas no
material pedagógico da escola, associadas
ao conteúdo dado em sala de aula, assim
como um livro, um jogo pedagógico, permitindo assim o desenvolvimento do aluno no
âmbito pedagógico.
Vale ressaltar, que para que haja a inserção das tecnologias digitais na educação
infantil, se faz necessário o conhecimento ser
aprimorado dos professores, uma vez que
estes possuem referências de uma década
passada e a tendência é que repitam a forma
como foram educados, de maneira tradicional.

O PROFESSOR E AS TECNOLOGIAS
O papel do professor é muito importante ao utilizar as tecnologias digitais, uma
vez que é de responsabilidade dele motivar
e manter a atenção do aluno no conteúdo
discutido e pesquisado. Desde muito cedo
nas vidas das crianças a tecnologia está presente, seja com o uso do celular ou tablets,
com muita facilidade, porém não é a mesma
situação do professor.
Dessa forma é preciso ter consciência
do seu uso, para auxiliar o aluno com dificuldade, para que assim aprenda a utilizar esta
ferramenta a seu favor, de forma didática.
Prender a atenção dos alunos para
aprendizagem se tornou uma tarefa difícil para
o professor. A forma como se porta diante dos
alunos e das tecnologias deve ser respeitada,
com limites, cabe aos alunos se concentrar
no conteúdo aplicado e aprender a realizar
suas tarefas de forma correta, agregando conhecimento e buscando ampliar suas habilidades quanto ao uso da tecnologia.
O grande desafio dos professores é seguir o princípio que privilegia o aprendizado
interdisciplinar e integrador para construção
de conhecimentos. A escola precisa intensificar a aprendizagem, deixando de ser apenas
transmissora de informação, pois o objetivo
não é somente transmitir conteúdos e sim ensinar a forma de buscar informações, através
de pesquisas, desenvolvimento de projetos e
conteúdos específicos.
A educação sofre com a falta de recursos tecnológicos atualizados, a escola conta
com parcerias entre professores, pais e empresas cujo objetivo é equipar as escolas tecnologicamente adquirindo equipamentos.
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Vale lembrar que o professor tem o dever de ensinar de forma a motivar seus alunos, inspirando e contribuindo assim para a
aprendizagem de forma significativa.
O professor explora diversos meios tecnológicos através do computador, aprimorando assim seu conhecimento para facilitar o
processo de aprendizagem do aluno e desenvolvimento intelectual.
Através do computador o professor tem
à sua disposição uma série de ferramentas
que podem ser utilizadas para enriquecer sua
ação pedagógica. Desse modo se faz necessário a escola se reinventar para sobreviver
como instituição educacional, para que assim
a prática de fato ocorra, que o uso das tecnologias digitais da informação possam ser
inseridas e sistematizadas na prática pedagógica.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADE: AS
ESCOLAS NO BRASIL E NO MUNDO
É inviável comparar a desigualdade em
relação às escolas brasileiras e as do mundo
todo, mas podemos citar alguns exemplos de
países desenvolvidos, como França, Estados
Unidos e o Canadá, cujas escolas de ensino
fundamental são de ótima qualidade e gratuitas.
Trata-se de uma questão de escolha e
não de necessidade a busca de bases particulares, visto que são poucas, pois geralmente são buscadas por pais que optam por um
método de ensino específico.
Contudo, o mais importante é que todos
possam ter acesso a mesma educação, sendo ela pública ou não, sendo rico ou pobre,
sem distinção. Esse seria o primeiro passo
para a redução da desigualdade, no que tange dar oportunidade igual para todos.

A desigualdade no Brasil é muito notória, pois existem poucas escolas públicas
de qualidade. Muitos atrelam isso aos baixos
salários que os professores recebem, pois
muitos precisam ter vários empregos para
conseguir ter uma renda satisfatória.
Nota-se que o problema é da falta de
infraestrutura, visto que, os prédios são precários e sem muitos vislumbres de investimentos em tecnologia.
Outro problema também é sobre a uniformização dos currículos que não dão margem para adicionar matérias diferentes, que
podem ser do interesse dos estudantes de
uma determinada região. A escola não é capaz de trazer a realidade do aluno para a sala
de aula e as atividades práticas, que envolvem a tecnologia, são poucas.
O ensino se tornou desinteressante visto que, dificulta o aprendizado e contribui ainda mais para a desigualdade, além de todo o
cansaço e o desestímulo do professor frente
a tantas dificuldades, constitui assim um cenário desolador.
Mesmo este cenário sendo tão desigual, não pode desanimar, ainda há solução.
O que falta é vontade política e principalmente
investimento no ensino.

O IMPACTO DO USO DA TECNOLOGIA
NO MEIO AMBIENTE - UMA
PROPOSTA EDUCACIONAL PARA O
DESCARTE ADEQUADO E A PROPOSTA
EDUCACIONAL
A tecnologia tem sido consumida cada
vez mais, e ela está em todas as áreas da
educação, e porque não falar em meio ambiente também? Percebe-se que a sociedade
embora consuma tecnologia no seu dia a dia
não sabe como descartar quando estas não
estão mais em uso.
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Percebe-se ao analisar que existe uma
falta de conhecimento sobre como o descarte
deve acontecer e como este descarte impacta
na vida da sociedade. Mesmo que ocorram
campanhas para o uso de lixeiras seletivas,
as pessoas não percebem o quanto este tipo
de ação pode influenciar no meio ambiente.
Propostas educacionais sobre a coleta seletiva precisam ultrapassar os muros de
ambientes escolares e chegar ao ambiente de
convívio da sociedade. Através desta proposta estaremos criando uma cultura de forma
consciente e fazendo com que o meio ambiente tenha maior preservação.
Educação ambiental são os processos
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua
relação com a natureza e com os outros seres
humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena
de prática social e de ética ambiental.
A preocupação com saneamento, ao
longo da história, esteve quase sempre relacionada à transmissão de doenças. Entretanto, o crescimento acelerado da população
mundial e do parque industrial, o consumo
excessivo, o consequente aumento na produção de resíduos e o descarte irresponsável
desses resíduos no meio ambiente têm levado a uma preocupação mais abrangente: a
escassez dos recursos naturais.

Vale lembrar que o conceito de desenvolvimento sustentável está intimamente ligado à capacidade de atender às necessidades
das sociedades atuais sem comprometer as
futuras gerações. Os princípios sugerem que
é preciso desenvolver uma economia que privilegie o crescimento econômico, alterando
a qualidade desse crescimento para torná-lo
mais equitativo e menos intensivo no uso de
matérias-primas e energia, destacando o papel dos avanços científicos, tecnológicos e
inovadores.
Dentro de uma unidade escolar para trabalhar qualquer tema usando as tecnologias,
o gestor deve estar preparado para apoiar e
incentivar todos, valorizando o seu desempenho, e buscar tirar o máximo de sua equipe,
sendo assim, o gestor agrega a função de
coordenar toda a ação pedagógica dentro da
instituição.
Um ótimo gestor sabe ir além, buscar
manter-se atualizado com o intuito de estar
preparado para enfrentar novos desafios, com
isso a importância de realizar pesquisas, avaliar e encarar os desafios que possam surgir
de forma mais segura. Ao analisar os riscos,
buscando eliminar os erros que porventura
possam acontecer.
Uma nova forma de compreender o
processo de comunicação dentro das instituições ou qualquer organização é a humanização no ambiente de trabalho. Segundo Silva,
a humanização das organizações é uma tendência cada vez mais importante e presentes
em gestões com visão de futuro alinhadas às
necessidades do mercado. A comunicação é
uma das melhores formas de humanizar uma
organização, visto que conecta pessoas a um
objetivo único.
Antigamente o trabalho era voltado somente para produtividade e para o colaborador a única forma de motivação para trabalhar
era o salário, agora pensando em questões
humanistas as instituições, empresas, orga30 - outubro/2021 - Educar FCE
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nizações estão voltadas a trabalhar novos temas para motivação dos seus colaboradores,
com a finalidade de amenizar novas mudanças que possam surgir e trazer maiores rendimentos em relação às atividades a serem
desenvolvidas no ambiente de trabalho.
Para que isso possa ocorrer é necessário adotar práticas de comunicação efetivas e
integradas, apostar em ações de comunicação interna e de responsabilidade e relacionamento social e ambiental, excelentes ações
que podem fazer com que as organizações
mostrem os seus esforços tanto com seus
colaboradores, quanto para a sociedade.
A comunicação dentro de qualquer instituição é de extrema importância para que
todas as atividades ocorram de forma a obter
benefícios com o uso da tecnologia. A humanização pode ter início com a convivência
entre os colegas de trabalho, afinal a maior
parte do tempo de um funcionário é dentro
de uma instituição.
Como conviver com as pessoas em seu
ambiente de atividades? Existem práticas que
podem ser utilizadas no dia-a-dia que surte
ótimos efeitos são elas: ser gentil com os colegas, evitar conflitos, saber escutar, dar sugestões, incentivar as pessoas ao seu redor
dentre outros. Algumas instituições ao admitir
novos colaboradores fazem treinamentos e já
discutem a humanização entre as pessoas.
As instituições podem por meio de reuniões tratarem com seus colaboradores sobre possíveis problemas que possam estar
atrapalhando a rotina em suas atividades, o
ouvir é de extrema importância, em casos
podem ocorrer novas ideias e uma solução
que venha a contribuir a instituição e a todos
envolvidos nela.
O colaborador pode interagir não somente nos momentos de mudanças, inovações, mas em todas as circunstâncias ele
poderá manifestar suas opiniões o gestor

deve atuar neste momento como um ouvinte
e procurar colher de forma positiva, seus comentários quem sabe em um futuro próspero
poderá obter recompensas com novas ideias.
As instituições devem proporcionar aos
funcionários uma integração entre eles, deixá-los cientes que eles podem dar sugestões,
ideias sempre são bem vindas. Investir em
pessoas é pensar no crescimento da instituição, a equipe bem formada vai além das
expectativas.
A realização profissional e pessoal depende de reconhecimento. O colaborador
quando é reconhecido recebe um grande estímulo para continuar a evoluir em suas atividades e buscar sempre melhorar naquilo que
lhe faz a diferença dele junto com os demais.
É importante tratar também da autoestima do colaborador, a instituição pode retribuir
seu reconhecimento com novas atribuições
de responsabilidades, planos de desenvolvimento, cursos de aprimoramento, a comunicação engajada com os demais departamentos, planos de carreiras, dessa maneira,
o colaborador poderá se motivar com essas
oportunidades e buscar mais desafios e aprimoramento de suas competências.
É de extrema importância o colaborador
se sentir reconhecido e receber motivação
junto às suas qualidades, com isso, ele se
sentirá importante dentro do processo, e terá
essa necessidade atendida. Ficará empenhado em receber novos conhecimentos, agregar
as suas funções buscando sempre seu crescimento e reconhecimento profissional.
Manter uma comunicação aberta e
clara, apresentar os objetivos da instituição,
também são tópicos que contribuem para o
bom andamento dos processos. A busca por
melhores resultados e os desafios do mundo
dentro das instituições vive em constantes mudanças, humanizar as relações é atuar nesta
aproximação, aproveitando-se da tecnologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já referimos, o uso das tecnologias se faz necessário, pois contribui de forma
significativa na educação dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental I, além de ampliar o leque de conhecimento, tornando assim uma sala de aula mais divertida e interessante.
A sociedade e a educação encontram-se em constante processo evolutivo e de adaptação com os avanços tecnológicos. Os meios de comunicação passaram a utilizar a informação
de maneira virtual e, a partir disso, impuseram, de certa maneira, que os indivíduos também
se adequassem para utilizar as novas ferramentas e recursos disponíveis.
A escola pública, no Brasil, enfrenta dificuldades em relação à inclusão digital, por falta
de incentivo dos governantes, muitas escolas possuem estrutura precária, diferentemente do
cenário privado.
A falta de estrutura e suporte técnico deixa muito a desejar. Em uma escola sem estrutura alguma, fica difícil construir planos de aulas que possam levar as novas tecnologias e a
novas formas de educação até os alunos. Ainda falta investir muito na educação e qualificar
não somente o espaço físico, mas também o professor. Um professor qualificado consegue
incorporar às suas aulas novos conceitos e novas técnicas.
O fato que se estabelece é que este cenário assusta os profissionais da educação e
toda a comunidade escolar, pois favorece as relações de disputa e foca apenas no indivíduo.
Aprofundando no tema de tecnologia na educação, pode-se perceber que há uma enorme importância em serem pensadas na visão de qual projeto essas tecnologias podem ser
usadas, como se incorpora a tecnologia no currículo escolar. Pois se percebe que o entendimento e a apropriação que a escola pode fazer com toda tecnologia é ferramenta importante
para o plano pedagógico.
O jovem tem domínio muito fácil com toda tecnologia e a escola pode criar projetos e
fazer esforço de se apropriar dessas ferramentas para ter uma alfabetização de qualidade,
a formação dos gestores e todo o trabalho colaborativo deve andar na mesma visão, pois a
educação hoje é inclusiva e promove o ensino aprendizagem ao longo da vida.
Por outro lado, a tecnologia vem ganhando espaço no mundo inteiro e sendo disponibilizada de forma aleatória para todo território. Fica evidente que é muito importante fazer uso
das tecnologias digitais da informação e comunicação para o processo de ensino e aprendizagem e que o professor deve buscar dominar as tecnologias, usufruir de forma lúdica para
o aprendizado.
É extremamente importante rever o papel do professor em relação ao saber deste conhecimento ,visto que, as escolas disponibilizam o uso desse recurso e oferecem oportunidades
tanto para alunos quanto para professores e que, a utilização bem planejada desses recursos
pode ocasionar vantagens para os envolvidos.
Dessa maneira os alunos irão se interessar mais pelos conteúdos, facilitando assim o
entendimento sobre os assuntos das disciplinas e o processo de aprendizagem será mais
dinâmico e eficaz.
Portanto, quando aliamos as propostas curriculares da educação infantil com a tecnologia, tornamos o processo de aprendizagem mais atraente e interessante. Estimulando
os alunos, de maneira lúdica e interativa, a explorarem novos conhecimentos,
aprendendo a elaborar ideias, expressar opiniões, questionar e a pesquisar,
utilizando todas as ferramentas educacionais disponíveis.
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A INTERVENÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA NA DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: Atualmente, existem uma variedade de problemas relacionados a dificuldades de
aprendizagem, que se encontram presentes nos diversos níveis de ensino ocasionando danos
aos alunos, surgindo assim a necessidade de intervenções que podem ser realizadas pelo
psicopedagogo. Quando este profissional é colocado à disposição de um estudante que não
alcança o conhecimento, muitas particularidades são pesquisadas: sua prática habitual, sua
convivência com a família, seu relacionamento social e estudantil na escola e finalmente uma
análise por meio de testes, para diagnosticar o cerne desse não aprendizado. O objetivo desta
pesquisa é refletir, a partir de um criterioso levantamento bibliográfico sobre o tema, a atuação do
psicopedagogo frente às dificuldades. Para que este trabalho científico se concretizasse, foram
utilizados autores que dialogam sobre a presente temática em questão, que reside na atuação do
psicopedagogo diante dos problemas relacionados à aprendizagem. Conclui-se que a intervenção
psicopedagógica pode ocorrer tanto no contexto clínico como no escolar e, desde que o mediador
tenha um propósito estabelecido, os resultados contribuirão para superar queixas e promover
interações sociais adequadas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldade de Aprendizagem; Psicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A

escola, enquanto instituição, possui o papel de ensinar e de promover condições
propícias à aprendizagem e ao desenvolvimento psicossociais por meio de práticas estimuladoras e conscientes em estudantes que buscam o conhecimento
para aprimorar-se como ser humano imbuído de conceitos, verdades, vivências e demais
fatores que norteiam a vida.
Contudo, o profissional habilitado para atuar com os processos de aprendizagem junto
aos indivíduos, aos grupos, às instituições e às comunidades é o psicopedagogo.
Partindo do pressuposto de que a aprendizagem não pode ser vista como algo isolado
e único no espaço da sala de aula, faz-se necessário que o trabalho educacional transcende
os muros da escola, com práticas educativas que enlacem o contexto social do aprendiz,
proporcionando-lhe condições que possibilitem o desenvolvimento da capacidade de criar.
Por meio da ação educativa, o meio social exerce influência sobre os indivíduos e estes, ao assimilarem essas influências, tornam-se capazes de estabelecer uma relação ativa e
transformadora em relação ao meio social.
Compreende-se também que o conhecimento se dá de forma harmoniosa e equilibrada
nas diferentes áreas: cognitiva, emocional e social, sendo assim a Psicopedagogia torna-se
um processo pelo qual o profissional junto a escola tenha um olhar minucioso no ponto de
vista de quem ensina e de quem aprende, abrangendo o contexto escolar, familiar e social
dos envolvidos.
O objetivo desta pesquisa é refletir, a partir de um criterioso levantamento bibliográfico
sobre o tema, a atuação do psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem. Para
tanto, foi utilizado como aporte metodológico a pesquisa bibliográfica.
Para que ocorra aprendizagem é necessário que o indivíduo seja motivado, que tenha o
desejo de aprender, ao educador cabe descobrir a rota de como chegar ao estudante. O incentivo que ocorre em sala de aula deve ser suficientemente forte e eficaz de forma a envolver o
aprendiz na situação de aprendizagem, oportunizando a ocorrência de mudanças desejáveis.
Quando todo este estímulo ainda não é suficiente, surge a necessidade de procurar um
profissional especializado que possa auxiliar o estudante e a família a sanar os problemas de
aprendizagem, assim este trabalho se justifica, na busca de um auxílio e no papel do psicopedagogo para transpor as barreiras que dificultam a aprendizagem satisfatória.
Assim sendo, o psicopedagogo é aquele profissional capaz de procurar compreender
e fazer a intervenção com a criança ou adolescente em seus aspectos cognitivos referentes
aos problemas de aprendizagem.
Em vista dessas necessidades se reconhece que é uma ação a ser tomada por parte
do psicopedagogo de forma qualitativa, a fim de aperfeiçoar as relações com a aprendizagem
de alunos e educadores no contexto tanto escolar como social e familiar.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

420

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

DEFINIÇÃO DE APRENDIZAGEM
Estudos afirmam que a aprendizagem
ocorre em conexão com experiências pré-existentes e que façam sentido no cotidiano
do educando. O cérebro seleciona o que é
necessário para sobrevivência e o bem-estar
e retém o conhecimento à estrutura cognitiva
do aprendiz.
Guerra (2011) afirma que dificilmente
um aluno prestará atenção em informações
que não tenham relação com o seu arquivo
de experiências, com seu cotidiano ou que
não sejam significativas para ele.
O cérebro seleciona as informações
mais relevantes para nosso bem-estar e sobrevivência e foca atenção nelas. Memoriza-se as experiências que passam pelo filtro
da atenção. Memória é imprescindível para a
aprendizagem.
Ausubel (2002) destaca dois tipos de
aprendizagem, tendo como base o conhecimento prévio do indivíduo: a aprendizagem
mecânica e a aprendizagem significativa.
A aprendizagem significativa pressupõe
que o indivíduo possui esquemas cognitivos
ordenados hierarquicamente e que os novos conhecimentos são a eles integrados de
acordo com a compatibilidade que apresentar
com os conteúdos presentes nos esquemas
cognitivos prévios, são chamados por ele de
“subsunçores” e funcionam como uma espécie de âncora onde os novos conhecimentos
se engatam integrando-se mais facilmente
àquilo que o indivíduo já conhece (AUSUBEL,
2002).
Assim, compreende-se que a aprendizagem é influenciada pela motivação, pelo estímulo e pela personalização do ensino e que
cada indivíduo aprende de modo diferente,
esta pesquisa se baseou nos seguintes tipos
de aprendizagem:

• Aprendizado por afinidade: segundo
OSTI (2012), o aluno aprende melhor quando
tem acesso a conteúdo de seu interesse ou
já faz parte do seu universo.
• Aprendizado significativo: de acordo
com Santos (2015), os desafios propostos
ao aluno provocam o aprendizado a partir da
valorização de todo o percurso, aprendendo
com os erros.
• Aprendizagem por analogias e metáforas: Nagem, Carvalhaes e Dias (2001) indica que o emprego de analogias e metáforas
contribui no aprendizado ao relacionar o conteúdo a ser apresentado ao aluno à sua área
de conhecimento.
De acordo com as ideias de Skinner
(2005), pode-se dizer que aprendizagem é
uma mudança na probabilidade da resposta, devendo especificar as condições sob as
quais ela acontece, garantindo ainda que a
execução de um comportamento seja essencial, mas não é isso que afirma a existência
de uma aprendizagem.
Assim, é necessário saber a natureza do
comportamento, bem como, entender o seu
processo de aquisição. Percebe-se, com isso,
que, para este autor, o grande foco dos estudiosos da aprendizagem não devem ser as ações
que os indivíduos emitem em si, mas sim as
contingências do qual o comportamento é função. Tentando elucidar sua ideia, expõe que:
Três são as variáveis que compõem as
chamadas contingências de reforço, sob as
quais há aprendizagem: (1) a ocasião em que
o comportamento ocorre, (2) o próprio comportamento e (3) as consequências do comportamento (SKINNER, 2005, p.4).
Segundo Piaget será utilizada a definição dada por Moreira (1995) sendo esta que
as crianças possuem um papel ativo na construção de seu conhecimento, de modo que o
termo construtivismo ganha muito destaque
em seu trabalho.
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O desenvolvimento cognitivo que é à
base da aprendizagem, conforme Piaget se
dá por assimilação e acomodação. Na assimilação, a mente não se modifica. Quando a
pessoa não consegue assimilar determinada
situação, podem ocorrer dois processos: a
mente desiste ou se modifica. Se modificar,
ocorre a acomodação, levando a construção
de novos esquemas de assimilação e resultando no processo de desenvolvimento cognitivo.
Moreira (1995) afirma que para Piaget
a aprendizagem ocorre somente quando o
esquema de assimilação sofre acomodação,
portanto segundo o autor é necessário propor
atividades desafiadoras que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios sucessivos nos alunos. Segundo Piaget, apenas a acomodação
vai promover a descoberta e posteriormente
a construção do conhecimento, pois conforme o mesmo o conhecimento real concreto é
construído por meio de experiências.
Vygotsky (2001) em sua teoria preocupou-se mais com a aprendizagem escolar e a
sua relação com o desenvolvimento ocorrido
antes e durante o processo escolar. Como o
processo de desenvolvimento se inicia muito
antes da entrada dos sujeitos na escola, este
autor considerou importante frisar que o rumo
da aprendizagem escolar não precisa ser necessariamente o mesmo do desenvolvimento pré-escolar, podendo existir desvios e até
mesmo uma direção contrária.
Ainda discorrendo sobre a relação entre
aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky
(2001) afirmou que este último ocorre de forma aleatória dentro de um padrão da espécie,
enquanto a primeira é sistemática e oferece
algo completamente novo ao curso do anterior.

Apesar da contribuição que a aprendizagem fornece ao desenvolvimento, não se
pode pensá-la sem o considerarmos. Tentando ser ainda mais claro sobre a importância da análise do desenvolvimento antes da
construção de uma aprendizagem, Vygotsky
(2001) afirmou:
Quando se pretende definir a relação
entre o processo de desenvolvimento e a
capacidade potencial de aprendizagem, não
podemos limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tem de se determinar pelo
menos dois níveis de desenvolvimento de
uma criança, já que, se não, não se conseguirá encontrar a relação entre desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem
em cada caso específico. Ao primeiro destes
níveis chamamos nível de desenvolvimento
efetivo da criança. Entendemos por isso o
nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se conseguiu
como resultado de um específico processo
de desenvolvimento já realizado (VYGOTSKY,
2001, p. 111).

DEFINIÇÃO DE DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
A temática da dificuldade de aprendizagem é um assunto extenso, devido à complexidade que rodeia este tema desde 1963 o
mesmo, vem sendo discutido com intensidade pelos educadores e profissionais ligados
a esta questão como: médicos, fonoaudiólogos, psicólogos educacionais, assistentes de
ensino, assistente social entre outros (FONSECA, 1999).
O fundamento das dificuldades de
aprendizagem é atribuído a circunstâncias
inerentes ao sujeito, como: hereditariedade, o
transtorno cerebral mínimo, ou atrasos maturativos; condições ambientais nas quais ocorre o desenvolvimento e/ou a aprendizagem,
contextos familiares e educativos, projetos
formais inadequados (FONSECA, 1999).
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É importante destacar, aqui, que o déficit
de aprendizagem não é sinônimo de deficiência
mental. A imprecisão do conceito de deficiência
mental trouxe consequências para se esclarecer
o atendimento a essa situação nas escolas comuns e especiais (FONSECA, 1999).
Muitos professores, ao lidar com alunos
com este problema mais acentuado, confundem
essas manifestações com deficiência mental.
Essa confusão, muitas vezes, é utilizada pelo
professor para justificar os próprios empecilhos
e inabilidades em atender as diferenças significativas entre os alunos. Todavia, é importante
reforçar que deficiência mental e dificuldade de
aprendizagem são distintas e requerem avaliações adequadas que propiciem intervenções
educacionais direcionadas (FONSECA, 1999).
Para Fonseca (1999), o campo educacional, ainda está cercado de problemas
quanto à terminologia, à classificação e à definição que envolve o conceito de DA. Enquanto não se clarificar a complexidade do problema, torna-se difícil pensar em programas
educacionais apropriados às necessidades
específicas de todas as crianças. Vale ressaltar, que para o autor, além dos três critérios
referidos, há um quarto critério, geralmente
esquecido, mas de fundamental importância,
que se refere à necessidade de adequadas
condições pedagógicas para se definir uma
dificuldade de aprendizagem.
Enquanto este critério não for devidamente compreendido e aplicado, a escola
continuará a ser “reprodutora” de crianças
com DA, cujos distúrbios, mal definidos e
por várias vezes erroneamente identificados,
resultam em atitudes negligentes e indolentes. Um contexto de representações que
pode “criar” os evitáveis estigmas escolares
do insucesso e do fracasso escolar. Nesta
perspectiva os autores tratam da dificuldade
de aprendizagem estritamente como um problema neurológico. Uma outra visão sobre o
tema é apresentada por Osti que afirma:

As dificuldades de aprendizagem abrangem vários fatores, uma vez que envolvem
a complexidade do ser humano. Acredita-se
que podem ser decorrentes de um problema
fisiológico, um estresse grande vivido pela
criança, como, por exemplo, problemas familiares envolvendo a perda de algum parente,
problemas com alcoolismo ou drogas, separação dos pais, doenças, falta de alimentação, falta de material e estímulos, tédio na
sala de aula, baixa autoestima, problemas patológicos como TDAH (trastorno de déficit de
atenção/ hiperatividade), dislexias, psicopatias, alterações no desenvolvimento cerebral,
desequilíbrios químicos, hereditariedade, problemas no ambiente doméstico e/ou escolar
(OSTI, 2012, p. 47).
Em nossa sociedade, a aprendizagem
tem um valor cultural, uma vez que o bom
desempenho escolar é indicativo de futuro
sucesso social e sempre houve uma preocupação com as crianças que encontravam
adversidades para aprender, mas com a gratuidade no ensino fundamental o acesso à escola deixou de ser restrito, consequentemente, aumentaram-se as queixas sobre alunos
que têm dificuldades de aprendizagem. Neste
contexto, surgiu o mau desempenho escolar
que se apresenta como um rendimento escolar, habilidades cognitivas e escolaridade
abaixo do esperado para determinada idade
(SIQUEIRA; GURGEL, 2011).
A necessidade de ter, claramente, a
concepção de dificuldade de aprendizagem
na prática pedagógica indica que o fracasso
escolar não está ligado diretamente com o
fracasso do aluno. Por muito tempo o discurso do fracasso escolar remete-se aos
baixos rendimentos dos alunos na execução
das atividades planejadas pelos professores,
isso caracterizava a escola como inocente de
práticas desgastadas e desmotivadoras.
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Assim, o sucesso do aluno resumia-se
apenas aos seus próprios esforços. Por não
satisfazer esse discurso o processo de ensino e aprendizagem começa ser questionado
o que provoca a busca de respostas para o
fracasso do aluno e da escola.

TIPOS DE DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
Dificuldade de aprendizagem é uma
nomenclatura destinada a um grupo híbrido
de transtornos que se evidenciam por impedimentos consideráveis na cognição e uso da
receptividade, fala, leitura, escrita, raciocínio
ou habilidades matemáticas. Estes transtornos são inerentes ao indivíduo, está disposto à disfunção do sistema nervoso central e
acontece ao longo do transcurso vital. Assim
como, podem coincidir problemas no comportamento de auto regulação, percepção e
interação social (GARCIA, 1998).
Ainda que as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer concomitantemente
com outras condições incapacitantes (por
exemplo, deficiência sensorial, retardo mental,
transtornos emocionais graves) ou com influências extrínsecas (tais como as diferenças
culturais, instruções inapropriadas ou insuficientes), não são o resultado dessas condições ou influências (GARCIA, 1998, p. 35).
Dislalia: A dislalia é um óbice de articulação encontrada de forma comum na sociedade, que corresponde ao bloqueio de
pronúncia de alguns sons, interferindo, inclusive, no aprendizado da escrita. Levando em
consideração que, em torno dos oito anos, a
criança alcança o discernimento necessário
para produção de todos os sons linguísticos.
Logo, só se pode concluir que se refere a uma
dificuldade de fala, se este distúrbio persistir
é necessário passar por avaliação de profissionais qualificados (GARCIA, 1998).
As desarticulações infantis da linguagem e da fala têm sido reconhecidas, de for-

ma abrangente e provenientes de um motivo
orgânico, seja de estrutura secundária, como
surdez, fissura palatal, ou seja, central, como
Síndrome de Down; e problemas em que as
crianças relacionadas parecem ter um desenvolvimento intelectual, auditivo, psicomotor e
social normal, contudo apresentam problemas linguísticos. A dislalia pode ser subdividida em quatro tipos (FIGUEIRA, 2012):
• Dislalia evolutiva: considerada normal em crianças, sendo corrigida
gradativamente durante o seu desenvolvimento.
• Dislalia funcional: neste caso, ocorre
substituição de letras durante a fala,
não pronunciar o som, acrescente
letras na palavra ou distorce o som.
• Dislalia audiógena: ocorre em indivíduos que são deficientes auditivos e
que não conseguem imitar os sons.
• Dislalia orgânica: ocorre em casos
de lesão no encéfalo, impossibilitando a correta pronúncia, ou quando
há alguma alteração na boca (FIGUEIRA, 2012):
Diversos estudos apontam relação entre distúrbios de fala na infância não tratados
e necessidades residuais na adolescência e
idade adulta em relação a comunicação oral
e/ou escrita, ainda que os distúrbios isolados
de fala tenham melhor prognóstico em termos
de habilidades de leitura e de aprendizagem
em geral que os distúrbios mais amplos da
linguagem (FIGUEIRA, 2012):
Por outro lado, estudos que relacionam
as habilidades de consciência fonológica e a
ocorrência de dificuldades de escrita na infância destacam que a estimulação da consciência
fonológica parece ser um facilitador para a aquisição da escrita, proporcionando o aprimoramento das capacidades metafonológicas, ainda
que outros fatores internos e externos possam
interferir nessa aquisição (FIGUEIRA, 2012):
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Dislexia é um transtorno específico da
leitura e persistente, sendo um a alteração
do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista
etimológico, o termo dislexia deriva da língua
grega, significando “dificuldade com palavras”, (dys = dificuldade) e (lexia = palavras).
É caracterizado por um fraco desempenho
na leitura, que não é esperado, pois o aluno
tem adequada instrução educacional, além de
habilidade intelectual e sensorial preservadas.
O nome transtorno específico é utilizado para
enfatizar que o déficit é na decodificação e
não na compreensão (FIGUEIRA, 2012):
O autor (2012) discorre que é comum
as pessoas associarem a dislexia, com a palavra doença. Hoje em dia é uma equivocada,
pois o real significado é conhecido por ser um
problema, um distúrbio de natureza congênita
hereditária. Existem diferentes classificações
de dislexia (leve, moderado e agudo), contudo não se tem limitação do tempo de acompanhamento profissional. Ainda o autor complementa que é importante enfatizar que tal
acompanhamento não intenciona uma cura,
pois ela não existe. Trata-se de fornecer ferramentas para que o disléxico possa alcançar
a sua autonomia.
As crianças com dislexia já apresentam
um conjunto de sinais de alerta durante a infância (pois a dislexia é de caráter desenvolvimental), contudo, um diagnóstico definitivo
só deve ser efetuado quando a criança entra
para a escola e inicia a aprendizagem da leitura e escrita. Alguns autores defendem que
esse diagnóstico só deveria ser efetuado dois
anos após entrada para a escola, pois impasses na fase inicial da leitura e escrita anteriores a estas idades são banais pela sua frequência. Apesar do diagnóstico definitivo ter
que esperar, a intervenção deverá ser iniciada
o mais precoce possível (FIGUEIRA, 2012).
A Disortografia é baseada na dificuldade da competência escritora, e muitas vezes,
é associada a dislexia já que envolve a lin-

guagem. Assim sendo, ela se fundamenta na
confusão entre as letras, ao identificar esse
bloqueio amplia-se a desmotivação e a falta
de atenção, tornando-se elementos desfavoráveis para a aprendizagem da criança (FIGUEIRA, 2012).
Discalculia é um bloqueio associado a
defasagem no ensino de matemática, os estudantes não assimilam os sinais das quatro
operações bem como não compreendem seu
uso, não sistematizando sequências lógicas.
É considerado um problema complexo,
pois é evidente que a matemática já é vista
como um componente curricular dificultoso
para muitos e quando ela se associa aos problemas mais específicos, os transtornos são
ainda maiores. Também pode ser causado
por má formação neurológica, que se manifesta como um impedimento da criança em
realizar operações matemáticas, classificar
números e os colocar em sequência.
Nas fases mais adiantadas da vida escolar, a Discalculia também impede a compreensão dos conceitos matemáticos e sua
incorporação na vida cotidiana. Detectar o
problema, no entanto, não é fácil (FIGUEIRA,
2012).
A discalculia não é causada por lesão
cerebral e está associada, principalmente, a
estudantes que apresentam problemas durante a aprendizagem das habilidades matemáticas. O termo foi referido por Garcia (1998)
como discalculia ou discalculia de desenvolvimento, caracterizando-a como uma desordem estrutural da maturação das capacidades matemáticas, sem manifestar, no entanto,
uma desordem nas demais funções mentais
generalizadas. Segundo Garcia a discalculia
pode se classificar em seis subtipos, podendo ocorrer em combinações diferentes e com
outros transtornos é pode ocorrer em combinações diferentes e em conjunto com outras
privações de aprendizagem:
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Discalculia Verbal – dificuldade para
nomear as quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações.
Discalculia Practognóstica – dificuldade
para enumerar, comparar e manipular objetos
reais ou em imagens matemáticas.
Discalculia Léxica – Dificuldades na leitura de símbolos matemáticos.
Discalculia Gráfica – Dificuldades na
escrita de símbolos matemáticos.
Discalculia Ideognóstica – Dificuldades
em fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos.
Discalculia Operacional – Dificuldades
na execução de operações e cálculos numéricos (GARCIA, 1998, p.43).
Para Lara (2004), um estudante, mesmo discalcúlico, pode apresentar um bom desempenho em outras áreas do conhecimento
e, até mesmo ao término do ano letivo, atingir
a aprovação. Isso se deve ao fato de que apenas algumas áreas do cérebro são afetadas,
em particular aquelas responsáveis pelas habilidades matemáticas, estando preservadas
outras partes do cérebro encarregadas pelas
demais habilidades cognitivas.
Nesse sentido, Lara (2004) ressalta a
necessidade de o professor identificar as diferenças entre as DAM e a Discalculia, ou, ao
menos, suspeitar de estudantes que podem
apresentar indícios desse transtorno e informar aos setores pedagógicos da escola, de
modo que possam fazer os encaminhamentos necessários para a avaliação psicológica,
psicopedagógica e neurológica. Desse modo,
terão subsídios para oportunizar a esses estudantes as intervenções necessárias, a fim
de resgatar as habilidades prejudicadas e
minimizar os problemas vivenciados pelo estudante.

Disgrafia: Etimologicamente, a disgrafia
deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia”
(escrita), ou seja, é “uma perturbação de tipo
funcional que afeta a qualidade da escrita do
sujeito, no que se refere ao seu traçado ou à
grafia.” (Torres & Fernández, 2001, p. 127);
prende-se com a “codificação escrita[...], com
problemas de execução gráfica e de escrita
das palavras” (CRUZ, 2009, p. 180).
De acordo com (Ajuriaguerra, 1980),
disgrafia é uma deficiência na qualidade do
traçado gráfico que não deve ter uma causa
“déficit” intelectual e/ou neurológico. Fala-se,
portanto, de crianças de inteligência média
ou acima da média, que por vários motivos
apresentam uma escrita ilegível ou demasiadamente lenta, o que impede um desenvolvimento normal da escolaridade (CRUZ, 2009).

A INTERVENÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA
NA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Por muito tempo, o fracasso escolar era
considerado como uma ausência de condição do aluno na aquisição de conhecimentos,
sendo somente de sua responsabilidade, porém, com as novas políticas educacionais foi
constatado que este problema também era
de responsabilidade da sociedade e principalmente da instituição escolar que não pode
contribuir para exclusão social (CRUZ, 2009).
Com base em todo cenário educacional do país, fica claro afirmar que devemos
repensar nossa prática educativa e partirmos
do pressuposto que o fracasso escolar não
é uma responsabilidade somente do aluno,
mas também da escola, família e de todos
que estão relacionados ao processo de ensino aprendizagem (CRUZ, 2009).
Para a Psicopedagogia, estar em condição de defasagem na aprendizagem significa
estar diante de algo que pode ter natureza
afetiva, cultural, cognitiva, funcional, ou uma
combinação destes fatores. O indivíduo pode
não conseguir vencer essa situação por falta
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de ferramentas, ou por não saber utilizá-las
para transpor os bloqueios. Assim BOSSA,
defende que:
Vemos que a psicopedagogia compreende as especificidades da aprendizagem humana, como se aprende, como essa aprendizagem se desenvolve e está fundamentada
por várias esferas, como se produzem as
alterações na aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las (BOSSA, 1994,
p. 11).
Observa-se que o psicopedagogo é o
profissional de ação, cuja práxis implica um
amplo conjunto de atitudes, que envolve a si
mesmo e aos outros enquanto seres humanos nos processos de aprendizagem, o procedimento psicopedagógico está na atitude
daquele que interpela o sujeito da aprendizagem, e sua abordagem é encontrada nos ensinamentos tácitos e na sua visão de mundo
(BOSSA, 1994).
Segundo Sá (2013, p. 87), “o psicopedagogo interfere então, os aspectos muito significativos que afetam as queixas escolares, e
outras, como autoconhecimento (identidade),
motivação, autocontrole (domínio das emoções), empatia, habilidades cognitivas, competências sociais.” Assim, é necessário frisar
a natureza da intervenção psicopedagógica,
segundo SANTOS:

objetivo trabalhar as questões pertinentes às
relações vinculares professor-aluno e redefinir
os procedimentos pedagógicos, integrando o
afetivo e o cognitivo, por meio da aprendizagem dos conceitos e as diferentes áreas do
conhecimento (SANTOS, 2015, p. 2).
Pelos pressupostos, o psicopedagogo
deve mover suas ações em direção ao ser
aprendente no sentido de ele conseguir se
sobressair diante das problemáticas em torno das constituições domésticas e a ter uma
adaptação firme frente aos contratempos que
possam surgir nas várias fases da vida em
família. A tarefa psicopedagógica é indissoluvelmente ligada à identificação, avaliação e
intervenção no seio familiar, à medida que o
bloqueio de aprendizagem pode estar vinculado a uma série de fatores incumbidos nos
modos de viver e se relacionar com a parentela. A intencionalidade do psicopedagogo é
levar o sujeito a reintegrar-se à vida escolar
normal, respeitando as suas possibilidades e
interesses (SANTOS, 2015).

O trabalho na instituição escolar apresenta duas naturezas: O primeiro diz respeito
a uma psicopedagogia voltada para o grupo
de alunos que apresentam problemas na escola. O seu objetivo é reintegrar e readaptar o
aluno à situação de sala de aula, possibilitando o respeito às necessidades e ritmos. Tendo
como meta desenvolver as funções cognitivas
integradas ao afetivo, desbloqueando e canalizando o aluno gradualmente para a aprendizagem dos conceitos conforme os objetivos
da aprendizagem formal. O segundo tipo de
trabalho refere-se à assessoria junto a pedagogos, orientadores e professores. Tem como
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso entender que o aprender é um processo contínuo e não cessa quando a
criança está em casa e a família também pode e deve contribuir. Neste contexto, é pertinente concluir que é fundamental que a criança seja estimulada em sua criatividade e que seja
respondida às suas curiosidades por meio de descobertas concretas, desenvolvendo a sua
autoestima, criando em si uma maior segurança, confiança, tão necessária à vida adulta.
O psicopedagogo, enquanto profissional que conhece, avalia e gera diagnósticos para
desenvolver de forma satisfatória os processos de aprendizagem dentro da escola, torna-se
um recurso fundamental na resolução dos problemas. Além disso, seu trabalho deve acontecer de forma integrada à família, aos professores e alunos, assim, ele conseguirá identificar
com mais facilidade os fatores que influenciam e interferem no processo de aprendizagem.
Sendo assim, o trabalho psicopedagógico além de não ser simples, é de suma importância no resgate da capacidade de aprender de uma criança que vive num contexto desfavorável. É preciso intervir nas limitações pessoais, sem, contudo, desconsiderar os fatores
sociais e familiares que envolvem uma criança que apresenta dificuldades de aprendizagem.
E, também o papel multidisciplinar que esse profissional desempenha, sendo que nesse
prisma, o psicopedagogo é um profissional que incluso em seus limites e em suas características, pode auxiliar a escola a remoção dos obstáculos que se mesclam entre os sujeitos
e o conhecimento e a qualificar cidadãos por meio da construção de práticas educativas que
promovem processos de humanização e reapropriação da capacidade de pensamento crítico.
As questões relacionadas ao papel ou a atuação do psicopedagogo na unidade escolar evidenciam o compromisso desse profissional com a transformação da realidade escolar,
na medida em que propõe a reflexão dos métodos educativos, a investigação e descobre as
causas dos problemas de aprendizagem.
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O ENSINO HÍBRIDO NO RETORNO ÀS AULAS
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi analisar o ensino híbrido e as tecnologias de informação e
comunicação (TICs) nesse momento em que as aulas estão retornando. Observa-se que alguns
alunos que têm doenças crônicas ou têm em casa avós ou pessoas do grupo de risco não
poderem retornar às aulas presenciais, sendo assim as escolas foram obrigadas a garantir as
aulas a esses alunos. A solução foi o uso do ensino híbrido em sala de aula. Este trabalho também
nos mostrou que as Tecnologias de Informação e Comunicação são utilizadas considerando o
interesse e as necessidades dos alunos, integrando os estudantes. Este trabalho mostra ainda
como o professor pode unir as novas tecnologias às aulas tradicionais para aperfeiçoar os
processos de ensino e de aprendizagem. Propõe que os professores e a equipe escolar se
qualifiquem através da informática no processo de ensino.

Palavras-chave: Ensino Híbrido ; Aprendizagem; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

E

sse ano foi muito desafiador para todas as escolas e famílias de todo mundo.
A paralisação das aulas presenciais de várias esferas educacionais, obrigou os
gestores e professores a fazer novos planejamentos para o ano letivo com rapidez,
presteza e competência, com o objetivo de possibilitar que os alunos estudassem por meio
de plataformas digitais.
A mudança foi grande para a escola, e para as famílias. Assim as escolas se preparam
para retomar as suas atividades presenciais com um novo contorno, e com o apoio das famílias, que será fundamental.
Entende-se que o professor, passou a ser mais valorizado pelos pais, que tiveram que
ajudar seus filhos nas aulas online e ver o esforço do professor para ministrar as aulas.
Constata-se que um dos segmentos que mais foram prejudicados pelo distanciamento
social imposto pela pandemia foi a Educação Infantil. O cuidar e o educar não devem ser
deixados de lado na aula remota, deve-se respeitar este período da criança, que é muito importante para o seu desenvolvimento.
A Educação Infantil necessita manter o vínculo humano, intensificando a relação com
as famílias, propondo o protagonismo da criança, criando ligação entre os lares e a escola,
desenvolvendo a elaboração do pensamento da criança e a sua criatividade. Tudo isso garante
o desenvolvimento da criança, que necessita ser estimulada na primeira infância.
Justifica-se esse artigo sobre o ensino híbrido, devido às questões que, os professores,
os gestores e a comunidade escolar têm sobre o reinício da escola depois do fechamento
das escolas, devido ao coronavírus, para entender melhor a efetivação do ensino híbrido nas
escolas.
Temos muitos desafios no trabalho a distância ou aula remota na Educação Infantil, mas
é preciso prosseguir e garantir esse ensino para todas as crianças e encontrar novos rumos
e expectativas para esse novo trabalho.
Como objetivo geral: pretende-se mostrar como os professores podem atuar no ensino
híbrido. Como objetivos específicos: estudar sobre o uso das novas tecnologias para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem; analisar os desafios e os aspectos da formação
continuada para professores com o uso das tecnologias digitais.
Questiona-se como funciona o ensino híbrido e qual o papel da escola na recuperação
e na retomada das aulas diante dessa situação de pós-pandemia?
A metodologia deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica baseada em publicações online
como revistas, jornais, legislação e os especialistas da área como: Andrade, Souza, (2016);
Araújo, (2005); Kenski, (1998), etc.
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AS COMPETÊNCIAS DA BNCC (BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR)
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento feito pelo MEC, que
normatiza as escolas públicas e particulares
no Brasil, desde o início da Educação Infantil
até o Ensino Médio.
A BNCC inclui temas atuais transversais
em suas normas e dá as competências ao ensino, a fim de igualar o sistema aplicado em
todo o Brasil, oferecendo uma forma social
com mais democracia e inclusão.
Esse projeto de fazer uma base nacional comum curricular foi feito em 1996 com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
no Art. 26, onde diz que:
Os currículos da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em
cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos (LDB, 1996).
Mas só em 2015, foi feito o primeiro
documento oficial e, homologado em 2017 e
só em 2020, foi efetivado nas escolas, tendo
um tempo para a escola se adequar.
O MEC fez um plano de atividades a
serem praticadas, com o intuito de ajudar a
organização nas reflexões sobre BNCC em
escolas, indicando atividades para se desenvolver com a equipe escolar de cada escola.
Criou-se também ferramentas como o
Eureka, do SAS, que é uma plataforma gamificada e adaptada, que se adapta com a capacidade de estimular nos jovens o interesse
pela matemática, língua portuguesa, ciências,
química, biologia e física por meio de jogos.
Por meio dessas ferramentas segundo
o diretor de ensino e inovações educacionais
do SAS, foi adquirido um nível de aceitação
de 86% por parte dos alunos; em avaliações

externas, os alunos conseguiram resultados
20% melhores que os demais. O SAS Educação tem um portal onde dispõe de informações sobre o tema da BNCC.
O ponto principal da BNCC é dar a educação maior qualidade, regulando a conexão
entre as avaliações, o currículo, os materiais
didáticos e a formação dos professores, que
é essencial para a sua implantação.
Houve alteração no material didático e
nos livros didáticos para se adequar ao objetivo proposto, agregando o pensamento crítico
a tecnologia no planejamento das aulas, pondo o aluno como ator da construção do seu
aprendizado. Os materiais didáticos devem
ser essenciais e com temas atuais seguindo
as competências da BNCC, gerando integração com as TCTs, (temas contemporâneos
transversais) e dando ênfase nos valores éticos, cidadania, sustentabilidade, etc.
De acordo com o MEC, as competências da BNCC mobilizam o conhecimento,
habilidades cognitivas, sociais, atitudes e valores para analisar e refletir questões difíceis
do dia-a-dia, do exercício da cidadania e do
mundo do trabalho.
A BNCC é fundamental para enriquecer
a educação no Brasil. Essa contribuição são
as diretrizes que orientam a Educação Básica
e também as práticas pedagógicas aliadas à
tecnologia. Referente às competências socioemocionais no currículo escolar, a BNCC colabora com a sociedade, formando pessoas
dotadas de responsabilidade e empatia.
Esse documento estimula os professores a desenvolver nos alunos as competências do século XXI, que garante o futuro das
próximas gerações. Faz do aluno protagonista
do seu próprio conhecimento,
Na Educação Infantil a BNCC dá destaque
ao direito de aprendizagem e desenvolvimento
das crianças como: conviver; brincar; participar;
explorar; expressar e conhecer-se, baseados nos
eixos estruturantes de interações e brincadeiras,
do ensino infantil (BNCC, 2019, p.38).
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As escolas e os educadores fazem as
adaptações que necessitam de acordo com
sua realidade, desenvolvendo as capacidades, sociais e emocionais conforme cada fase
de idade do aluno, adequando o currículo,
revisando os materiais didáticos e fazendo
cursos de formação continuada para os professores.

ENSINO HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Na volta às aulas presenciais, a capacidade de escuta é fundamental na relação entre
professores e aluno. Ao começar a aula com
acolhimento, é possível estabelecer um ambiente no qual os alunos se sintam confiantes
para expor sentimentos e ideias. Dessa forma,
eles são incentivados a se acolherem uns aos
outros e a fortalecer vínculos afetivos e saudáveis (PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, 2020).
É importante discutir com os alunos temas pertinentes à atualidade e incentivar que
eles expressem suas opiniões e argumentem
seus pontos de vista. É necessário aproveitar
esse momento para ouvir e dialogar em grupo.
Essa metodologia híbrida estimula a autonomia dos alunos e a criatividade, por meio
de projetos feitos pelas mãos dos educadores. A proposta incentiva a busca de soluções
de problemas em grupo, o trabalho em equipe e a cooperação.
Para se implementar o ensino híbrido
na Educação Infantil, e na educação básica é
necessário reorganizar o ensino. Começar pelos documentos legais porque para se efetivar
deve ser feito na esfera do Ministério da Educação, com regras nacionais. Durante a pandemia, os documentos que foram publicados
constituíam uma organização de emergência,
de isolamento social com o trabalho remoto
(PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, 2020).
É certo que a pandemia do Coronavírus
deu uma acelerada nas inovações e no uso
da tecnologia em vários segmentos, na educação o uso de plataforma, aula online e live.
Assim, o ensino híbrido aumenta sua impor-

tância nessa volta às aulas, uma vez que esse
método utiliza as aulas online, revezando com
aula presencial, dentro do contexto escolar,
A Pandemia trouxe uma nova forma de
educar e aprender, e a tecnologia se tornou
uma grande aliada neste processo. Diante
disso, a formação de professores precisa se
tornar uma preocupação cada vez mais recorrente para as escolas, que também estão
aprendendo a lidar com os desafios e oportunidades do momento atual (SAS PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO, 2020).
Apesar de adotar a tecnologia, o ensino
dá mais autonomia para o professor aprender
e desenvolver as outras habilidades, mas deve-se ter cautela com os alunos para que não
entrem em sites que não são apropriados.
O professor, nessa modalidade não é o
único responsável pela construção de conhecimento dos alunos, ele só faz a mediação do
conhecimento, sendo grande incentivador do
aprendizado, ele propõe atividades, presencial ou virtual, desenvolvendo novas habilidades (PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, 2020).
O ensino híbrido oferece um aprendizado personalizado para cada aluno, pelo fato
de possibilitar um ambiente e horário flexível
para estudar. Outras vantagens são a interação social entre os alunos no ensino presencial e remoto, com os professores e colegas
de classe; vivenciam novas experiências, utilizando as ferramentas online, contribuindo
para desenvolver diversas habilidades.
Usar esse modelo de ensino traz autonomia e responsabilidade, os alunos fazem suas
atividades nos laboratórios ou outros lugares
da escola, em casa, usando o celular, tablet ou
computador; aumenta a capacidade de coordenar suas tarefas do dia a dia e melhorar a sua
disciplina, tendo um rendimento melhor; os pais
e/ou responsáveis estão mais perto da vida escolar dos filhos, as crianças podem entregar
atividades via portal do aluno, agenda escolar,
e-mail, ou até mesmo, por vídeo-chamada (PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, 2020).
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As orientações dos médicos alertam
que essa metodologia deve ser dosada para
não prejudicar a criança, pois a utilização de
telas pode ser prejudicial, e que as aulas remotas devem ser restringidas para no máximo vinte minutos, com o objetivo de fazer a
interação com as crianças e entre seus coleguinhas.
As interações que se quer são as vivências propositivas em casa sendo estimulados
a descobrirem e pesquisarem conhecimentos
proporcionados pela sua família. A professora
deve planejar espaços e vivências integrando
a família e seus filhos no próprio lar,
[...] a implantação da informática como
auxiliar do processo de construção do conhecimento implica mudanças na escola que vão
além da formação do professor. É necessário
que todos os segmentos da escola – alunos,
professores, administradores e comunidades
de pais – estejam preparados e suportem as
mudanças educacionais necessárias para a
formação de um novo profissional. Nesse sentido, a informática é um dos elementos que
deverão fazer parte da mudança, porém essa
mudança é mais profunda do que simplesmente montar laboratórios de computadores
na escola e formar professores para utilização
dos mesmos (VALENTE 1999, p.4).
Essa mudança de padrão no ensino devido à pandemia trouxe um novo olhar para
a educação, para a criança e o modo que o
professor deve trabalhar com elas. Toda essa
mudança vai se reconstruindo conforme se
transforma a sociedade (VALENTE 1999).
Esse ensino híbrido na Educação Infantil envolve a cooperação da família nas lições
da escola, e desenvolve a autonomia do aluno. Pode-se lançar mão de várias estratégias
de ensino que contribuem para se aplicar de
maneira apropriada na Educação Infantil, a
sala de aula invertida, rotação por laboratório, rotação por estação e rotação individual
(VALENTE 1999).

Algumas ferramentas para essa implantação do ensino híbrido na Educação Infantil
segundo Andrade, Souza, (2016): 1. A sala
de aula invertida: analisar um assunto em
casa, antes da aula, pode ser com internet,
livros etc, para depois completar o estudo na
sala de aula com o professor, que os orienta.
O tema pode ser animal, cores, formas ou até
fotos das avós, histórias de onde eles vieram
e depois construir a árvore genealógica de
suas famílias (VALENTE 1999).
2. Rotação de laboratório, dividir os alunos em dois grupos, cada grupo faz uma tarefa, metade da turma fica no computador para
avaliar um jogo educativo e a outra metade
assiste um desenho animado.
3. A rotação por estações trabalha a
cooperação e socialização das crianças, que
é fundamental nesse momento de distanciamento social. Dividir as crianças em grupos e
cada grupo faz uma atividade diferente, com
o mesmo tema. Um grupo utiliza a tecnologia.
O tema pode ser água para todos os grupos.
Um grupo pode fazer trabalho com massinha
de modelar, outro grupo faz colagens com
recortes de revistas, etc. Outro tema pode ser
as estações do ano, e cada grupo representa
uma estação e desenvolve trabalhos sobre
ela. Ao final, cada aluno conversa com os
pais para saber qual atividade eles fazem em
cada estação. Podem ser viagens à praia ou
sítio, e contam depois em sala de aula para
os outros colegas (VALENTE 1999).
Rotação individual, o trajeto é voltado
para a necessidade individual do aluno. O
professor planeja roteiros mais personalizados para cada aluno, para sanar suas dificuldades realizando a atividade que mais desperta o interesse, podendo vivenciar várias
maneiras de aprendizado. Entre essas atividades estão dispostos na sala materiais como:
livros, revistas em uma mesa, outra mesa com
computadores, outra com recursos manuais
artísticos, etc.
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Na proposta do Ensino Híbrido, se integram o on-line e o off-line. A escola deve fazer
atividades que fazem sentido para os alunos,
precisa também tomar cuidado de como usar
a tecnologia, que seria o aplicativo e a plataforma digital da escola, pois a cultura digital e
sua utilização estão nas premissas da BNCC.
As redes sociais da escola precisam
estar alimentadas e fundamentadas pela mudança do ensino tradicional para o híbrido, e
explicar o lado bom de adotar essa metodologia na educação dos alunos. Os professores
também devem estar à disposição para tirar
dúvidas e mostrar os benefícios dessas mudanças para os pais.
Há uma revolução em andamento na
Educação, sendo de fundamental importância
entender melhor o uso de tecnologias no contexto educacional. A educação e a tecnologia
nunca estiveram tão juntas nas escolas. Muitos professores ainda não sabem usar computadores, aplicativos, e outras tecnologias de
informação e comunicação, conhecidas como
TIC, na aprendizagem (VALENTE 1999).

A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
As muitas maneiras de ensinar são essenciais no atual momento para obter a atenção das crianças, a obsoleta aula tradicional
se tornou tediosa para os alunos e mesmo
para os professores, levando-os a se dispersarem e a não aprender.
A preocupação com o impacto que as
mudanças tecnológicas podem causar no
processo de ensino-aprendizagem impõe a
área da educação a tomada de posição entre tentar compreender as transformações do
mundo, produzir o conhecimento pedagógico
sobre ele auxiliar o homem a ser sujeito da
tecnologia, ou simplesmente dar as costas
para a atual realidade da nossa sociedade
baseada na informação (SAMPAIO; LEITE,
2000, op cit SANTOS, 2012, p. 9).

Com o uso das novas tecnologias os alunos se sentem atraídos e se interessam mais.
Existem muitas formas de unir o ensino tradicional com o recurso digital na escola, sendo a gamificação uma delas (SAMPAIO; LEITE, 2000).
A gamificação das atividades é uma forma de avaliação que dá ênfase no desenvolvimento do aluno, fazendo com que ele busque
o saber indispensável para progredir. Segundo a plataforma de educação SAS “o parecer
dessa atividade faz com que os alunos ajam
como protagonistas buscando o autodesenvolvimento”. “Exemplo da gamificação são o
storytelling e incremento de jogos”,
Outras escolhas de tecnologias são
as vídeos-aula, livros digitais, plataforma de
exercícios online e simulados digitais, como o
Eureka. Podem ser realizados direto no computador ou no tablet entre os alunos/grupos/
escolas. Temos também a robótica que dá
protagonismo ao aluno e aumenta a sua capacidade de assimilar as teorias matemáticas.
Esses são exemplos da utilização das tecnologias na educação, mostrando como ganhou
mais espaço nas escolas. (SAS PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO, 2020).
O uso da tecnologia traz muitos benefícios para aprender, facilita o ensino, porém
seu uso precisa ser correto. Intercalar atividade
off-line e on-line tem tido bons frutos, interagindo e unindo o estudante com a tecnologia,
ao mesmo tempo. O seu uso faz com que os
alunos tenham foco, estimulando a curiosidade
para buscar mais conhecimentos, aumentando
o rendimento e ao mesmo tempo ajuda o professor tornar a aula mais atraente. Outro benefício é ensinar o aluno a trabalhar em grupo e
a se comunicar (SAMPAIO; LEITE, 2000).
A UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.)
afirma que as tecnologias enriquecem as políticas educacionais em diversos ambientes
e, por isso constituiu diretrizes para aprender
virtualmente, esse documento orienta como
utilizar aparelhos móveis na educação.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROFESSOR PARA O ENSINO HÍBRIDO
Formar o professor para esse novo tipo
de ensino é um desafio. Sair da aula presencial para a aula virtual muda muito, porque
o professor não tem mais a percepção em
tempo real, as atividades que ele habituava
dar aos seus alunos, poderia ser realizada
individualmente, em duplas, ou em grupos.
Na formação dos professores há necessidade de desenvolver habilidades como,
usar uma sala de videoconferência, planejar
atividades para um ambiente virtual de aprendizado, que mesmo distante, saber e fornecer
condições, para que os alunos demonstrem
seus conhecimentos adquiridos. Assim a formação dos professores deve estar voltada
para desenvolver essas habilidades que a
nova tecnologia exige,
Na formação de professores, é exigido dos professores que saibam incorporar e
utilizar as novas tecnologias no processo de
aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do processo didático e metodológico
tradicionalmente usado em nossas escolas
nas quais a função do aluno é a de mero receptor de informações e uma inserção crítica
dos envolvidos, formação adequada e propostas de projetos inovadores (MERCADO,
1999, p. 20).
O ensino remoto no Brasil já é bem difundido, embora não para a Educação Básica, e muitos professores já têm experiência
nessa área. As escolas precisam, portanto,
abrir espaço para esses professores darem
treinamentos de como preparar e ministrar
aulas remotas (MERCADO, 1999).
A plataforma SAS pode ajudar as escolas desenvolveram uma frente de formação, e
também o Foco (Formação Continuada SAS),
onde os professores e coordenadores têm
acesso a muitos conteúdos e cursos, para a
sua formação. Também, toda semana, professores e gestores podem aferir com gratuidade
o webinar Focos, transmitido pelo canal do

SAS no YouTube, trazendo conteúdo desse
novo formato de Educação Básica (MERCADO, 1999).
Essas formações devem acontecer
sempre, sabendo que durante esse novo
processo de aprendizagem surgirão dúvidas
e novas soluções para as necessidades dos
professores,
As velozes transformações tecnológicas
da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente estado de
aprendizagem e de adaptação ao novo. Não
existe mais a possibilidade de considerar-se
alguém totalmente formado, independentemente do grau de escolarização alcançado
(KENSKI, 1998, p. 60).
Com o ensino híbrido o professor se
beneficia, as aulas ficam mais atualizadas, ele
otimiza seu tempo e planejamento, visto que
existem muitas propostas de atividades nas
plataformas, que ele pode utilizar e adaptar
nas aulas. Mesmo os alunos da Educação
Infantil gostam das novas tecnologias, e isso
amplia as propostas pedagógicas. Essa metodologia de ensino afirma que o ensino híbrido
na Educação Infantil só veio para acrescentar
o ensino e a aprendizagem (KENSKI, 1998).
O ensino híbrido na Educação Infantil
traz a possibilidade de oferecer aulas mais
personalizadas promovendo assim o desenvolvimento de diferentes habilidades.
Através do uso de ferramentas tecnológicas, os alunos têm ao seu dispor recursos
mais próximos dos seus interesses de aprendizagem. Ressalta-se, que os alunos do ensino híbrido na Educação Infantil, aumentam
o seu aproveitamento da aula, se preparando
para o futuro, aprimorando a autodisciplina ao
mesmo tempo em que acessam ferramentas
para seu conhecimento. Com certeza esse
ensino híbrido veio para ficar e permanecerá
na educação em vários contextos, de acordo com as diretrizes de cada lugar (KENSKI,
1998).
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Na prática o professor não deve se limitar ao espaço físico ou falar que a Educação
Infantil está ruim e que as condições para o
professor dar aula também, se justificando por
causa da pandemia. Isso não vai contribuir
para nada. Há necessidade sim, de pensar
que tem o Ensino Híbrido e que ele pode ser
utilizado para qualquer idade, para se efetivar
e para suprir as muitas reivindicações da educação da atualidade. Essa relação presencial
ou a distância é fundamental para o aprendizado das crianças (KENSKI, 1998).
Para o autor:
O valor da tecnologia na educação é
derivado inteiramente da sua aplicação. Saber direcionar o uso da Internet na sala de
aula deve ser uma atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva progressista, a construção
do conhecimento, de modo a contemplar o
desenvolvimento de habilidade cognitiva, que
instigam o aluno a refletir e compreender,
conforme acessam, armazenam, manipulam
e analisam as informações que sondam na
Internet (ARAÚJO, 2005, p. 23-24).
Para que o professor possa ter sucesso
ao usar o ensino híbrido ele precisa ter um
bom plano de aula. Há muitas técnicas para
os professores utilizarem essa metodologia e
poder aplicá-las aos seus os alunos para se
desenvolverem e assimilarem melhor o conhecimento (ARAÚJO, 2005).
Uma das melhores técnicas desse tipo
de ensino é a aprendizagem baseada em problemas. Nessa técnica, o professor propõe
faz uma pergunta desafiadora, e os alunos
precisarão fazer uma pesquisa em grupo para
responder o desafio. Primeiro os alunos irão
fazer uma lista de seus conhecimentos sobre
o assunto, e escrever o problema que deve
ser resolvido (ARAÚJO, 2005).

Através da pesquisa dirigida pelo professor, os alunos tentam decifrar o problema
por tentativa e erro. Determinadas ações indispensáveis para resolver envolvem entrevista
com especialista, leituras de pesquisas sobre
a matéria, coletas de materiais, etc. A resolução do desafio precisa ser entregue com a
pesquisa e todo o processo para chegar ao
resultado (ARAÚJO, 2005).
No sistema tradicional de ensino a crítica é que alguns alunos não conseguem seguir
o ritmo da aula. Já no ensino híbrido é mais
flexível no sentido do horário e da programação de estudo, absorvendo e adquirindo mais
disciplina nas tarefas (ARAÚJO, 2005).
O aluno pode ter um horário mais flexível e escolher o lugar para estudar. Essa
liberdade para aprender constitui um benefício para os alunos no ensino híbrido, mas
precisam ter organização e responsabilidade.
Esse novo método proporciona mais autonomia para os estudantes. O aluno pode escolher o lugar para aprender, no laboratório de
informática, na biblioteca da escola, na sua
casa ou no seu quarto. A vantagem é que o
aluno coordene suas atividades diárias e seja
disciplinado (ARAÚJO, 2005).

INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS
Segundo estudos de Santos (2012),
por trás de quase todos os sites que visitamos há uma inteligência artificial que percebe
nossos interesses, desejos e forma de consumo. Mas, como funcionam essas tecnologias
na educação? Funcionam por meio de trilhas
individuais de aprendizado, direcionando o
aluno para os conteúdos que ele precisa de
mais estímulo. Ao gerenciar o aprendizado de
cada aluno, o professor consegue direcionar
seus esforços de maneira assertiva e com a
possibilidade de resultados muito positivos.
Já existem estudos que indicam que as
escolas do futuro terão a grade curricular individual, onde cada aluno, ao definir que profissão
ou área quer seguir, escolhe os conteúdos mais
relevantes e significativos para sua formação,
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Dessa forma, temos de avaliar o papel
das novas tecnologias aplicadas à educação e
pensar que educar utilizando as TICs (e principalmente a internet) é um grande desafio que,
até o momento, ainda tem sido encarado de
forma superficial, apenas com adaptações e
mudanças não muito significativas. Sociedade
da informação, era da informação, sociedade
do conhecimento, era do conhecimento, era
digital, sociedade da comunicação e muitos
outros termos são utilizados para designar a
sociedade atual. Percebe-se que todos esses
termos estão querendo traduzir as características mais representativas e de comunicação
nas relações sociais, culturais e econômicas
de nossa época (SANTOS, 2012, p. 2).
A educação e a tecnologia formam uma
dupla que pode conduzir o conhecimento de
maneira muito mais favorável aos aprendizes.
Ao iniciar um conteúdo que vai se transformando em uma história, e cada parte ou capítulo desta história pode ser acessado em
diferentes lugares, é o que chamamos de
transmídia (SANTOS, 2012).
A integração de um livro, um tablet, um
quebra-cabeça e a construção de um boneco que representa o personagem principal da
história é um exemplo de que a interconexão
de diferentes meios leva a uma experiência
mais ativa e estimulante. A inteligência artificial é um poderoso auxiliar das transmídias,
uma vez que pode conectar diferentes conteúdos em mídias que exigem formatos diferenciados (SANTOS, 2012).
Metodologias ativas e a tecnologia
A utilização das tecnologias na educação pode trazer ganhos para alunos, professores, escolas e comunidade em geral, mas,
sem o olhar atento e profundo do educador,
não é possível referenciar a tecnologia como
o único agente da transformação (OLIVEIRA
NETTO, 2005).

As metodologias ativas devem ser direcionadas no pensar pedagógico, intervindo
tecnologicamente nas necessidades individuais dos alunos, ou seja, ao preparar uma
atividade baseada em um problema, pode-se instigar a construção da solução com
conhecimentos que sejam relevantes para
um aprendiz em especial. Ao utilizar o fundamento “aprender fazendo”, o professor tem a
capacidade de gerar inúmeros insights e pensamento crítico por parte dos alunos, complementando e reforçando o trabalho entre times
(ANDRADE, 2016).
O contexto atual nos mostra que é fundamental educar integrando as tecnologias
na educação, e que ela deve se tornar uma
aliada estratégica no dia a dia do professor,
uma vez que estimula o protagonismo do aluno na sua jornada de aprendizado (ANDRADE, 2016).
A rapidez das mudanças de tecnologia,
da cultura e de valores sociais está acarretando novas demandas, e exigindo dominar
as competências sociais e emocionais, como
ética, resiliência e respeito às diferenças. As
competências sócio emocionais são exigidas
pela BNCC e trabalham para potencializar o
ensino, orientando estratégias eficientes para
gerenciar as emoções, contribuindo para os
alunos oferecerem o melhor de seu potencial
desenvolvendo totalmente suas aptidões (ANDRADE, 2016).
Essas competências sócio emocionais
também ajudam os estudantes a superar seus
limites. Vários estudos apontam que pessoas
bem-sucedidas na profissão, superaram tragédias particulares e, desenvolveram competências sócio emocionais, como a resiliência
(ANDRADE, 2016).
Até no campo de trabalho, as habilidades comportamentais são mais importantes
que as habilidades técnicas, conforme o cargo que se pretende. Atualmente as competências sócio-emocionais ligadas a qualidade
da educação precisam estar no núcleo do
ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O coronavírus causou problemas mundiais. Os isolamentos sociais decorrentes desse
fato trouxeram transformações em todos os setores. Na educação muitos fatores foram postos
em discussão como a participação da família na escola, o uso da tecnologia auxiliando na
sala de aula e fora dela, e o apoio de políticas públicas para Educação.
Assim é importante o uso de tecnologia continuamente, mas atento para não substituir o
protagonismo do ensino presencial, a utilização adequada e estruturada das TICs, impulsiona
a aprendizagem dos alunos. Também atualmente as pessoas estão mais conectadas exigindo
conhecimentos e competências também nas escolas.
A utilização das TICs auxilia também os professores a fazer desde algumas tarefas
simples como as burocráticas e operacionais, o preenchimento de lista de presença e correção de atividades, conseguindo mais tempo até para outras tarefas mais complexas e mais
importantes como a aprendizagem dos alunos.
Todavia no Brasil temos grandes problemas de conexão em alguns lugares, o acesso
aos recursos de tecnologia em nossa sociedade é enorme, dado as desigualdades sociais e
ainda alguns professores não sabem lidar com a informática.
Os desafios são enormes, mas esperamos que os governos dos estados possam ter
prioridade nas políticas educacionais para sanar todos esses problemas, sobretudo porque
a crise que o coronavírus causou terá consequências a longo prazo em todos os setores e
com muito mais prejuízo a essa geração.
Quanto à maneira de aprender, novos costumes e conduta foram criados nas famílias,
e também nas escolas. As crises nos ensinam a descobrir novas capacidades para superarmos os problemas advindos dessas catástrofes. Esperamos que a Educação tenha o olhar
de nossos governantes para que essas crianças consigam superar essa defasagem, para que
nosso futuro seja promissor.
No momento atual há necessidade de reorganizar o ensino, já que a pandemia está
em declínio e também refletir como será daqui para frente. Com a nova estrutura do Ensino
Híbrido é necessário planejar, disponibilizar atividades pedagógicas para o ensino presencial
e não presencial.
Nessa conjuntura, estão inseridas também as ações planejadas com apoio pedagógico
e tecnológico, através de atividades não presenciais com tecnologias digitais de informação
e comunicação, ou não, quando a utilização destas tecnologias não for possível.
As novas necessidades que decorre para implementar o Ensino Híbrido, especialmente
para Educação Infantil, são direcionadas no sentido de como organizar e planejar o ensino
híbrido, tendo em conta atividades presenciais e remotas, realizar vivências que incentivem a
relação da escola com a família e também dar ênfase no protagonismo da criança, no espaço
de pesquisa e busca, e incentivar a criatividade das crianças.
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Todas essas necessidades determinam um investimento constante em formação continuada, e com propostas pedagógicas, como uma maneira de garantir um atendimento rápido,
com respeito a idade e o desenvolvimento da criança.
Para dar suporte aos professores e gestores foi apresentado o SAS Conecta, que é uma
plataforma escolar, para os professores se relacionarem e desenvolverem parcerias com a
Escola em Movimento que está alinhada com a BNCC.
Com o uso dessa plataforma, a escola reúne os pais, alunos e colaboradores como
usuários numa só ferramenta ficando a comunicação muito mais fácil. Com isso se envia
mensagens, fotos, vídeos e conteúdos com mais facilidade. Assim os pais aprendem como
ajudar seus filhos nesse novo ensino.
Com a utilização da tecnologia a escola estará ajudando e estreitando a parceria entre
a escola e a família. E também essas ferramentas como o SAS Conecta permite uma relação
mais próxima do professor, gestor e coordenador com os pais. Todas essas vantagens de
uma boa relação com os pais trazem melhores resultados pedagógicos.
Concluímos que não dá mais para voltar atrás, não cabe mais resistência às mudanças
que estão acontecendo na escola, é chegada a hora de procurar novas alternativas, e usar
as tecnologias digitais que temos. Essa tecnologia de ensino se mostrou muito eficiente, entretanto, os professores e alunos se adaptaram à essas ferramentas, trazendo vários desafios
provocando mudanças na vida de todos da equipe escolar e alunos, mas teve seus benefícios,
pois contribuíram para a volta das aulas. Assim, o ensino híbrido, acrescentou, deu base e
acolhida a educação.
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A PANDEMIA, O DISTANCIAMENTO E A ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Por precauções sanitárias, a chegada da pandemia impediu a realização de aulas em
classes presenciais, causando o afastamento de crianças do ambiente escolar. Os impactos dessa
nova configuração foram diversos. Muitos deles, porém, nada mais são do que o agravamento de
problemas já existentes. As crianças do Ensino Fundamental I tanto da rede Municipal como da
rede Estadual tiveram dificuldades ao acesso às plataformas de ensino o que causou certamente
grande defasagem na aprendizagem. O maior obstáculo foi o suporte às famílias das crianças,
já que a escola não pode mais ser usada da mesma forma como local de alimentação, a
desigualdade social e problemas de muitas famílias por não terem estrutura foram amplificados.
Para as crianças do Ensino Fundamental I, ainda mais do Ciclo de Alfabetização, se tornou mais
preocupante. As crianças em fase de alfabetização já com dificuldades de aprendizagens só
aumentaram, pois acessar a rede e alfabetizar sem o contato direto do professor foi realmente
um problema enfrentado pelas escolas.

Palavras-chave: Alfabetização; Pandemia; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

D

entre vários estudos, destaca-se alguns que mostram que em fevereiro de 2021
uma resolução da CNE libera a volta às aulas de 35% dos alunos da rede pública e trouxe uma série de protocolos de higiene e saúde para garantir o retorno
(ABRAFI, 2020).
A resolução determina que o reordenamento curricular deve possibilitar a reprogramação
dos calendários escolares de 2021, cumprindo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada etapa. E que deve ser oferecido atendimento remoto aos estudantes de grupo
de risco ou que estejam positivo para a Covid-19 (ABRAFI, 2020).
Foi fundamental assegurar um retorno seguro às aulas presenciais com as escolas
respeitando os protocolos sanitários e, principalmente, organizando o replanejamento pedagógico para assegurar que a todas as escolas, a oportunidade de retomada com avaliações
diagnósticas, com programas de recuperação das aprendizagens para que todos tivessem a
possibilidade de, aos poucos, irem retomando as atividades e recuperando todo esse tempo
de atividades remotas (ABRAFI, 2020).
E assim todas as redes municipais e estaduais se organizaram. Em Agosto de 2021
novamente a uma mudança devido à maioria dos adultos já terem sido vacinados, houve a
necessidade de nova reformulação e 100% das crianças tiveram o direito de voltar à escola.
Ficava a critério da família mandar ou não a criança para escola, porém neste momento deveriam se responsabilizar pelas realizações das atividades das plataformas digitais, algo não
visto como obrigatoriedade (ABRAFI, 2020).
Neste cenário o professor alfabetizador recebeu em revezamentos seus alunos e este
artigo vem refletir sobre esta volta ao ensino presencial e a alfabetização destas crianças.
Mostram-se as dificuldades impostas pelo distanciamento social durante a pandemia e as
possibilidades de acolhimento destas crianças durante o retorno presencial (ABRAFI, 2020).
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A PANDEMIA, O DISTANCIAMENTO E O
ENSINO FUNDAMENTAL I
Com escolas fechadas por causa da
pandemia, em março de 2020 houve o distanciamento de milhões de crianças. Em novembro de 2020, quase 1,5 milhão de crianças
e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola (remota ou presencialmente),
(BEZERRA, 2020).
A eles, somam-se outros 3,7 milhões
que estavam matriculados, mas não tiveram
acesso a atividades escolares e não conseguiram se manter aprendendo em casa. No
total, 5,1 milhões tiveram seu direito à educação negado em novembro de 2020 (BEZERRA, 2020).
Com a pandemia da Covid-19, no entanto, o País correu o risco de regredir duas
décadas. Em novembro de 2020, mais de 5
milhões de meninas e meninos não tiveram
acesso à educação no Brasil – número semelhante ao que o país tinha no início dos
anos 2000.
Desses, mais de 40% eram crianças de
6 a 10 anos de idade, etapa em que a escolarização estava praticamente universalizada
antes da Covid-19. É o que releva o estudo
Cenário da Exclusão Escolar no Brasil um
alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação, lançado nesta quinta-feira pelo UNICEF, em parceria com o Cenpec
Educação (BEZERRA, 2020).
O ano de 2020 ficou com ensino totalmente no ensino remoto. Já estamos no
segundo semestre letivo de 2021 e muitas
crianças ainda estão sem acesso ao ensino.
As redes de ensino ainda buscam maneiras
de adequar-se aos protocolos deste retorno
e / ou alguns pais não têm segurança em
mandar as crianças para escola (BEZERRA,
2020).

Em Fevereiro as crianças retornaram na
rede Estadual e Municipal de São Paulo com
35% sem revezamento em um cenário de incerteza sobre os riscos para os que ainda
não estão vacinadas contra a covid-19, cujos
protocolos sanitários ainda são necessários,
as escolas públicas planejam este retorno tendo em mente a recuperação das perdas de
aprendizagem ocorridas desde o ano passado (BEZERRA, 2020).

A APRENDIZAGEM EM 2021
Tanto a rede Estadual como a rede Municipal elaboraram avaliações diagnósticas
em 2021 abrangendo todos os alunos, a fim
de identificar o nível de aprendizagem dos estudantes em língua portuguesa e matemática
(BRASIL, 2020).
No Ensino Fundamental I, as avaliações
ainda estão sendo aplicadas para entender
quais percursos devem ser seguidos após
todo esse tempo de afastamento. Será feita
uma avaliação amostral no final do ano para
aprofundar a compreensão sobre as habilidades das crianças. No município, as avaliações
também ocorrerão para que os professores
saibam de onde partir em seus planejamentos (BRASIL, 2020).
As avaliações diagnóstica e amostral
servirão para entender o engajamento atual
das crianças com a rede e quais as repercussões do distanciamento dos alunos das
escolas (BRASIL, 2020).
A ideia é reforçar esse vínculo presencial a preocupação com aqueles alunos que
sequer apareceram para fazer a avaliação no
final de 2020 e início de 2021, trabalha-se
algumas estratégias de acolhimento destas
crianças também (BRASIL, 2020).
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Aliada ao resultado das avaliações será
feita uma formação para os professores da
rede, a fim de que identifiquem as perdas
e tenham subsídio para criar novas estratégias pedagógicas. Estão sendo estudadas
metodologias que deem celeridade ao processo de recuperação das aprendizagens,
ao mesmo tempo em que são desenvolvidas
as habilidades previstas para o ano que vem
em cada etapa. As redes de ensino também
devem aumentar, ainda neste ano, a carga
horária de língua portuguesa e matemática
(BRASIL, 2020).
Nas escolas Municipais e Estaduais
estão elaborando as questões da avaliação
diagnóstica, para isso, criou-se uma comissão interna de docentes de língua portuguesa
e matemática, para revisar e reelaborar as
perguntas como formas de avaliar as crianças
e entender os processos em que estão.
Participarão da prova os estudantes do
segundo ao nono ano do Ensino Fundamental, que responderão às questões de forma
presencial e escalonada.
Devem ser priorizadas as crianças que
tiveram pouco vínculo com a escola durante
a pandemia em seguida será a vez das crianças que mantiveram o vínculo, mas têm apresentado mais dificuldades, todas as crianças
farão as avaliações para que sejam identificados quais são as dificuldades que devem ser
trabalhadas (BRASIL, 2020).
O objetivo é contemplar 100% das crianças para ter um diagnóstico que permita que
os professores reorganizem os planejamentos
e individualizem esse atendimento tão necessário para suprir lacunas que, para alguns,
ficaram durante a pandemia (BRASIL, 2020).
Para que a avaliação seja efetiva, quanto mais alunos participarem da prova, melhor.
Por isso, lançou-se, campanhas que visam incentivar os pais a mandarem seus filhos para
a escola.

A rede Municipal realiza atualmente
um levantamento sobre quantas crianças já
aderiram às aulas presenciais fazendo o que
chamam de busca ativa, que visa criar um
vínculo mais direto com as famílias e ajudar
as crianças em seus processos de aprendizagens (BRASIL, 2020).
Considera-se importante fazer essas
avaliações, mesmo que não sejam externas,
mas antes delas, é preciso fazer o acolhimento dos alunos e lidar com a saúde emocional
deles. Isso porque o período em casa foi de
sofrimento para muitas crianças e adolescentes e também fez com que elas "se aquecem"
e esquecessem os conteúdos aprendidos
para que, ao longo do ano, voltarão a lembrar
(BRASIL, 2020).
A escola não é apenas um local de
transmissão de conhecimento, mas também
de aprendizagem no sentido de viver em uma
sociedade maior do que a sua própria família.
Isso se perdeu, então, é importante lidar com
o acolhimento dos alunos e depois com o nivelamento de aprendizagem (BRASIL, 2020).
Ainda que a criança do Ensino Fundamental I tenha mais autonomia para aprender
as novas tecnologias há alunos com um preparo muito insuficiente, é preciso capacitá- los
para que avancem em novos conhecimentos
tecnológicos também (BRASIL, 2020).
Esse modelo, inspirado no Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb), focado em língua portuguesa e matemática, tem
sido aplicado em diferentes lugares do Brasil.
Os resultados, segundo o SAEB, indicam grandes perdas especialmente na etapa
da alfabetização. Mesmo assim, a preocupação maior é com os alunos, que terão menos
tempo para recuperar o que ficou faltando. O
currículo ainda está sendo elaborado pelas
secretarias com medidas que podem ajudar
e, inclusive, podem vir para ficar (BRASIL,
2020).
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Todos os projetos, porém, dependerão
do retorno dos alunos às salas de aula. A
pandemia deixou claro que a presença é fundamental para que eles não se desconectem
das atividades e tenham uma aprendizagem
integral, que envolve não apenas o conteúdo
teórico, mas também trabalhos em grupo.
Se nas redes públicas no início do ano
letivo estavam 35% de alunos no presencial
fixos. Porém em Agosto com a população em
sua grande maioria vacinada seguem o plano de revezamento semanal de alunos 50 %
totalizando 100% de atendimento (BRASIL,
2020).
Ainda há uma grande preocupação em
torno das perdas de aprendizagem. Foi-se
percebido também que muitas crianças têm
mais condições de acessar as aulas remotas e que muitas são pertencentes a famílias
cujos pais, muitas vezes, não puderam trabalhar na pandemia e a crise financeira aumentou (BRASIL, 2020).
As escolas buscam considerar que a diferença de realidades entre as crianças, algo
que já era pertinente, com o tempo maior de
fechamento das escolas públicas se tornou
maior durante a pandemia.
Mesmo assim, ressalta-se que as escolas estão buscando melhorias e se organizam
para apresentar bons resultados educacionais
mesmo que ainda haja muitos desafios principalmente no ciclo de alfabetização (BRASIL,
2020).
O grande problema na pandemia foi a
formação dos professores, que tiveram que
aprender também novas tecnologias para
atender as crianças no ensino remoto. Então,
tanto as crianças como os professores tiveram grandes dificuldades na pandemia.
No que se refere à presencialidade, entende-se que o distanciamento social deixou
brechas para novos contatos com as famílias
e as crianças, e com a volta das crianças uma

ansiedade sobre o controle e protocolos, a
liberdade ainda não está restabelecida dentro
das unidades escolares (BRASIL, 2020).
Dentro da escola, estima-se que os protocolos seguirão ao longo de 2022. Destaca-se a importância de manter o distanciamento
entre as pessoas, reduzir os espaços onde
haja necessidade de retirada da máscara, o
uso correto desse item, a ventilação natural
cruzada dos espaços e a higienização constante de mãos, corrimãos e maçanetas. Salienta-se, porém, que não adianta a escola
ter controle se as famílias não seguirem se
cuidando. A escola precisa contemplar no retorno presencial:
• Uso de máscara: todos os alunos e
funcionários devem empregá-la em
tempo integral, de forma adequada,
fazendo trocas regulares. Professores
podem recorrer ainda, ao face shield.
• Higienização: a escola tem de disponibilizar frascos de álcool 70% dentro
de cada sala e nos demais ambientes, além de incentivar a lavagem das
mãos com sabão e esterilizar superfícies.
• Ventilação: manter salas ventiladas é
uma das recomendações mais importantes no novo normal. É fundamental
deixar as janelas sempre abertas a
fim de evitar a propagação do vírus.
• Distanciamento seguro: os protocolos
indicam de 1,5 a 2 metros entre as
carteiras. Assim, o número de estudantes por sala acaba reduzido e as
escolas devem organizar rodízios.
• Escala de horários: da mesma forma
que na sala de aula, o ideal é estabelecer horários diferentes de intervalos, entrada e saída das turmas, com
o objetivo de não ter aglomeração
(BRASIL, 2020).
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A ALFABETIZAÇÃO E O
DISTANCIAMENTO SOCIAL
Durante a pandemia, as crianças perderam o contato físico com a integração que
a escola oferece. É importante, com a volta
às aulas mesmo com revezamento, que as
unidades escolares não retomam bruscamente, mas, planejem a ressocialização das
crianças, criem mecanismos de acolhimento
e discutam a pandemia. O retorno das aulas
presenciais, em meio à epidemia do Coronavírus, tem sido um misto de emoções, sentimentos e incertezas.
Se por um lado tenho a alegria de reencontrar as crianças, por outro há uma preocupação constante com a covid-19. Mesmo
com todos os protocolos sanitários, o melhor
e o ideal seria que os professores também
tivessem um acolhimento diferenciado, o retorno após o distanciamento, que com certeza será histórico, pois nunca passaram pela
experiência do ensino remoto e híbrido (SOARES, 2003).
Tem que ter um cuidado enorme nas
unidades educacionais para receber as crianças. No primeiro momento, e até com os familiares, para que as crianças possam ter
um ambiente de convivência mais confiável
e mais respeitoso a partir dessas interações
entre familiares, professores e a criança (SOARES, 2003).
Um ano depois, [devido à pandemia]
essas questões precisam ser recolocadas.
Precisa-se considerar, para todas as crianças,
que, depois de um bom tempo vivendo em
casa, às vezes com a mediação das tecnologias digitais, aquelas que tinham acesso sem
contato com outras crianças, muitos vínculos
foram perdidos para elas. Todos são alvos
dessa preocupação e sabemos que os efeitos destes meses de privação do coletivo da
escola vão gerar alguma situação nova no
retorno, cautela é fundamental.

Uma das questões é a de que a escola
não pode simplesmente começar as atividades sem discutir o que aconteceu, sem discutir as perdas e sem criar mecanismos de acolhimento e de aproximação. Com a finalidade
de driblar os obstáculos à saúde emocional
das crianças é necessário garantir um retorno
seguro às aulas, junto à equipe escolar, procurar e trabalhar o emocional das crianças de
forma lúdica (SOARES, 2003).
Pode-se criar uma história dialógica
de como preparar a criança para o retorno
presencial. Preparar algumas perguntas para
que a criança possa interagir e solucionar as
questões sobre o momento pandêmico. Por
meio das respostas direcionadas, as crianças
aprendem como devem se comportar na escola com tantos protocolos. Mesmo com todas as avaliações citadas acima é necessário
entender que todas as crianças vivenciaram
luto, falta de liberdade e distanciamento das
professoras e com os amigos. Antes de pensar em avaliar vale pensar em acolher.
A alfabetização é fundamental, porém
um ano de afastamento trouxe algumas dificuldades, agora a manutenção da criança na
escola deve ser a prioridade. É nessa faixa
etária das crianças que é criado maior vínculo, inclusive com a escola. Ciclos de alfabetização que são incompletos podem acarretar
reprovações e abandonos escolares nas demais etapas, nas etapas subsequentes. Por
isso, acolher vem antes de avaliar (SOARES,
2003).
A alfabetização e o letramento é mais
que decodificar e compreender o código letrado e a leitura da mensagem. Durante a pandemia da covid-19, os professores alfabetizadores precisaram da ajuda das famílias de
suas crianças. No início da pandemia, porém,
não foi fácil estabelecer essa comunicação direta e parceria para avançar na aprendizagem
(SOARES, 2003).
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Além disso, está o desafio de se conectar diante da falta de acesso à internet, quem
não sabe fazer uso das ferramentas digitais
ou pais e responsáveis que não conseguem
ajudar as crianças por não serem alfabetizados. Isso foi um entrave. Porém com volta às
aulas com revezamento, os professores alfabetizadores podem ter a criança no período
presencial (SOARES, 2003).
A descoberta da escrita e leitura pode
ser uma experiência instigadora, mágica e
lúdica. Fato que muitas crianças ainda não
tiveram possibilidade de ler e escrever não
significa que não possuem uma leitura de
mundo. Especialmente neste momento em
que todos vivenciam o distanciamento e novos protocolos de saúde, nas escolas e nas
diversas relações sociais quando as crianças estão aprendendo experiências múltiplas
e descobrindo um novo modo de viver no
mundo (SOARES, 2003).
A alfabetização e o letramento compreendem a formação do aluno (a) em cidadão
(ã) livre no seu pensar e agir, sujeito a se
informar, pesquisar e construir sua opinião
em interação com o outro. Nessa interação
social, dá-se a importância de formar o cidadão que ‘lê’, registra e compreende criticamente, interagindo com o mundo em que vive.
Para retomar a alfabetização pode-se criar um
ambiente acolhedor que promova as interações e aprendizagens. Conversar e escutar
as crianças (SOARES, 2003).
Em primeiro lugar, é importante entender como as crianças, sujeitos em condição
especial de desenvolvimento, estão vivenciando este período. Vale lembrar que elas também perderam bastante: o convívio na escola
com os amigos e com a professora – com
quem constroem vínculos fortes –, o acesso
a espaços mais amplos para correr e brincar,
a oportunidade de estar num espaço de socialização e de aprendizagem. Algumas crianças presenciaram momentos especialmente

difíceis em casa, vendo os pais preocupados
com a sobrevivência e com a saúde, sentindo
o distanciamento dos avós e, em alguns casos, até mesmo vivenciando a morte ou adoecimento de familiares pela Covid-19. Diante
disso tudo é importante explicar o que está
acontecendo e, sobretudo, ouvir os sentimentos das crianças, buscando passar a elas a
segurança de que precisam. Organizar uma
rotina.
Crianças são sujeitos muito concretos
na sua relação com o mundo. Por isso, é fundamental ajudá-las a se organizar na nova
rotina. Ter hora para acordar, almoçar, jantar,
tomar banho, ajudar em pequenas tarefas domésticas, brincar e fazer as tarefas; tudo isso
passa segurança para as crianças. Na faixa
etária em que o processo de alfabetização se
dá, as crianças precisam de ajuda presencial
de um adulto para se organizar e para ler os
comandos das atividades. Aproveitar o convívio com os amigos e professores (SOARES,
2003).
Vivenciar e participar do aprendizado
da escrita e da leitura é descobrir uma nova
faceta de seu desenvolvimento: os olhos que
brilham a cada nova descoberta, o raciocínio
afiado e as observações inusitadas. O professor pode tirar proveito ao máximo. Organização dos professores (SOARES, 2003).
Não se pode esperar que familiares
substituam os professores, que são profissionais formados para ensinar. Além disso, uma
parte importante do processo de alfabetização se dá na interação com os colegas e por
meio da mediação docente.
Nada justifica massacrar as crianças
com conteúdos descontextualizados e que
não dialogam com suas reais necessidades
e potencialidades. Por isso, a importância de
planejamentos com intuito em acolher, fazer
um bom diagnóstico e planejar um novo jeito
de trabalhar, que dê conta de recuperar o que
for necessário (SOARES, 2003).
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Assim, é preciso diferenciar alfabetização e letramento e como essas práticas se
ajustam e se sobrepõem durante o processo
educativo da alfabetização.
Pensar no que foi vivenciado pelas
crianças com distanciamento social, acolhê-las e ouví-las, porém é preciso não subestimar as experiências vivenciadas pelos alunos
com o distanciamento. Ter ficado em casa,
passado por luto, apreendido em plataformas
digitais, tudo isso fez parte da vivência de
muitas crianças, significa que mesmo que
não tenham tido acesso à escola como foi
dito, estas crianças tiveram acesso a outros
meios comunicativos e não só as plataformas
digitais. SOARES (2003) afirma:
Trata-se então de processo independentes, mas que são também interdependentes e
indissociáveis, porém de natureza fundamentalmente diferentes que envolvem conhecimentos, habilidades e competências específicos, implicando em formas de aprendizagem
diferenciadas e procedimentos diferenciados
de ensino (SOARES, 2003, p.8).

DANYLUK (1994), ainda expõe:
a alfabetização como um ato natural,
onde o ser humano tem a possibilidade de
desenvolver sua real inteligência e o educador
pode contribuir para que a apropriação do sistema de representação das linguagens, convencionalmente adotada pelos homens, seja
adquirida de forma significativa (DANYLUK,
1994, p.48).
De acordo com a concepção da autora,
a alfabetização não limita-se a uma aquisição
individual de códigos do conhecimento escolar realizado pela criança, mas sim saber
interpretar o que é visto.
Então, neste período o professor pode
aproveitar todo contexto social vivenciado pelas crianças se, utilizar como recurso as crianças que vivenciaram o isolamento social e
que tiveram acesso ao mundo letrado mesmo
que virtualmente, isto significa que o professora pode retomar as atividades refletindo sobre
o que experienciaram neste período pandêmico. Algo nunca vivido por outras crianças.

Se pensar que mesmo com tantos
problemas as crianças tiveram contato com
mundo letrado isso facilitará com que ela se
alfabetize e retome gradativamente suas atividades escolares. Com acolhimento, afeto e
disponibilidade dos professores e com todos
os segmentos da escola pode-se recuperar
com tranquilidade sem massacrar como foi
dito anteriormente.
Segundo DANYLUK ( 1994 ) uma criança pode ser classificada como alfabetizada
quando ela consegue ler, compreender e interpretar os signos e símbolos expressos na
linguagem e sua consciência atentiva voltar-se para o desvelamento dos significados que
estão implícitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com os esforços conjuntos para garantir o sucesso da ressocialização das
crianças no ambiente escolar, os desafios surgirão no meio do caminho e serão inevitáveis
as crianças mais introspectivas, ansiosas, temerosas, com baixo limiar à frustração, além de
socialmente desgastadas.
Especialmente as crianças que estavam no primeiro e no segundo ano, que estão no
ciclo de alfabetização e algumas muito atingidas, pois a tentativa de alfabetizá-las através das
plataformas digitais podem não ter tido o resultado esperado pelos professores, isto foi claramente mostrado aqui pelas pesquisas realizadas sobre o ensino remoto. As crianças que
não possuíam acesso à internet foram as mais prejudicadas neste período no meio de uma
pandemia.
Então, elas voltaram com alguns déficits pedagógicos, que estavam previstos. E mais
do que isso, voltaram muitas vezes por motivos que vão além de se alfabetizar. Como foi dito
também neste artigo, avaliar neste momento requer sensibilidade ao estágio de socialização
necessário ao desenvolvimento que foi rompido e que necessita ser reconstruído. Assim,
pensar em formas lúdicas e acolhedoras para as crianças do ciclo de alfabetização é muito
importante no momento.
Nesse sentido, entender que não ficaram sem contato com o mundo e que trazem um
repertório vivenciado fora da escola deve ser valorizado para os conflitos que começaram a
aparecer de forma tardia. Neste artigo tenta-se mostrar as consequências da pandemia e do
isolamento das crianças na fase de alfabetização e seus prejuízos e como retomar as aulas
presenciais sem causar mais danos à aprendizagem destas crianças.
Apesar dos desafios em âmbito social, pedagógico e emocional, deve-se pontuar que
as aulas presenciais proporcionaram às crianças a saída da “cabana” em direção à vida do
encontro. Os professores precisam garantir que todo o desenvolvimento físico, emocional e
social aconteça, e, para isso, a escola é importante, pois é um espaço de encontro.
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CONTRIBUIÇÕES DA LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM DA
MATEMÁTICA
RESUMO: O estudo apresenta a ludicidade e suas contribuições para a aprendizagem da matemática
na Educação Infantil, ressaltando as atividades prazerosas com o recurso dos jogos para
possibilitar às crianças o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Dessa forma, tem-se
como problema de pesquisa querer saber, qual a contribuição da ludicidade para a aprendizagem
da matemática na pré-escola? Nesse sentido, seu objetivo geral é apresentar a contribuição da
ludicidade para a aprendizagem da matemática na pré-escola. Os objetivos específicos são:
conceituar a aprendizagem da matemática na Educação Infantil, contextualizar a contribuição da
ludicidade com os jogos para a aprendizagem da matemática e descrever os jogos enquanto
recurso didático para o trabalho com matemática na pré-escola. Para o desenvolvimento do
trabalho partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, nesse sentido, em que foi feita a
verificação da literatura, com a leitura de livros e fichamentos das principais ideias dos autores,
que tratam sobre as contribuições da ludicidade na aprendizagem da matemática. Com o intuito
de construir conhecimentos para a escrita do trabalho, foram consultados doze autores que
servirão como base científica para sua construção. O resultado da pesquisa encontra-se na própria
compreensão da contribuição da ludicidade com os jogos no processo de ensino e aprendizagem
da matemática na Educação Infantil, assim tem-se como conclusão que um planejamento com
a ludicidade e os jogos, disponibilizando atividades de forma intencional é relevante para que as
crianças possam adquirir habilidades que contribuem com o desenvolvimento de habilidades na
área da matemática.

Palavras-chave: Ludicidade; Matemática; Criança; Habilidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema “Contribuições da Ludicidade na Aprendizagem
da Matemática”. Sabe-se que a Educação Infantil se apresenta como contexto do
desenvolvimento das potencialidades infantis, que tem em suas dependências os
jogos como recurso da ludicidade para o professor, que busca desenvolver ações intencionais
que proporcionem o desenvolvimento integral na pré-escola.
A escolha do presente tema busca refletir de forma mais aprofundada sobre como a ludicidade contribui para a aprendizagem da matemática na Educação Infantil, sendo assim, faz-se
necessário uma pesquisa bibliográfica para que se possa investigar e pontuar sobre a ludicidade
e sua importância para a aprendizagem matemática.
As atividades quando estão permeadas com o aspecto da ludicidade no contexto da Educação Infantil, possibilita às crianças o desenvolvimento de habilidades na área de conhecimento
denominada matemática, isso porque a ludicidade e nela os jogos, enquanto recurso material
tem a função de envolver os alunos no processo de ensino.
O problema da pesquisa está em querer saber, qual a contribuição da ludicidade para a
aprendizagem da matemática na pré-escola?
Tem-se como objetivo geral apresentar a contribuição da ludicidade para a aprendizagem
da matemática na Educação Infantil. Os objetivos específicos são: conceituar a aprendizagem
da matemática na Educação Infantil, contextualizar a contribuição da ludicidade com os jogos
para a aprendizagem da matemática e descrever os jogos enquanto recurso didático para o
trabalho com matemática na Educação Infantil.
A Metodologia do presente trabalho constituiu-se na pesquisa bibliográfica, com a revisão
da literatura. Esta pesquisa foi realizada em bibliotecas, com a leitura de livros e artigos científicos. Nesse sentido, sua intenção foi a de consultar mais de oito autores que tratavam sobre
o tema.
Os parâmetros utilizados para a escolha das bibliografias foram: idioma em língua portuguesa, livros atualizados nos últimos vinte anos e principalmente que trouxessem em seu sumário
os aspectos referentes ao tema de pesquisa. Nesse sentido, com a pesquisa bibliográfica, foi
possível ampliar o repertório, aspecto relevante que favoreceu a dissertação do trabalho.
Desta forma, se buscou as principais ideias junto aos autores: Dante (2002) que apresenta a didática de resolução de problemas, Kamii (2000) que apresenta aspectos sobre as
experiências das crianças com os números e Kishimoto (2011) que traz para as discussões a
ludicidade com jogos, brinquedos e brincadeira na educação, entre outros.
O estudo foi organizado em dois capítulos, sendo que no primeiro capítulo caracterizou-se a aprendizagem da matemática na Educação Infantil, refletindo sobre os materiais e as
abordagens. Na primeira seção se descreve a contribuição dos jogos para a aprendizagem da
matemática a partir da concepção lúdica. Na segunda seção dissertou-se sobre os jogos, enquanto recurso didático para o trabalho com a matemática na Educação Infantil. E no segundo
capítulo se apresentou os procedimentos metodológicos da pesquisa, com seus procedimentos
e abordagens.
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A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O professor da Educação Infantil deve
criar cenários para envolver as crianças no
conhecimento matemático, esses cenários
precisam ser bem próximos aos contextos
sociais do grupo, para que façam generalizações dos espaços já vivenciados com o
conteúdo matemático.
Segundo Lerner (2005) fazer matemática na Educação Infantil é uma experiência
importante por que:
Mostra as próprias percepções, ouvir
as ideias dos colegas, formar e relatar estratégias de solução de situações problemas,
embater, comunicar e buscar a validação da
sua concepção, antecipar as contagens de
vivências não exploradas, aceitar equívocos,
buscar soluções que faltavam na solução problemas, entre outros (LERNER, 2005, p. 32).
Entendeu-se que fazer matemática na
Educação Infantil está baseado em ações
concretas, para favorecer às crianças possibilidades de interagir com os conceitos se
utilizando de objetos concretos envolvendo
os números e situações problemas em que
favorecem operar com eles.
Diante do exposto, percebeu-se que
uma boa situação de aprendizagem na Educação Infantil, na área de matemática, deve
partir sempre de situações concretas, vivenciadas com o corpo, para que as crianças se
envolvam na proposta de trabalho e construam o conhecimento lógico matemático.

Nesse sentido, compreender o jeito
como as crianças pequenas pensam o conhecimento matemático que é importante do
ponto de vista pedagógico, pois quando isso
acontece o professor levanta pistas naquela
rotina para planejar novos desafios, que levem as crianças a colocar todos os conhecimentos que já possuem em relação e assim
construir o conhecimento no convívio da escola.
Dante (2002) escreve uma orientação
pertinente referente às vivências para o desenvolvimento de habilidades na área da matemática:
Anterior as tarefas de mediação da matemática para os alunos pequenos, devem-se
fazer tarefas práticas que exercitem o corpo
do aluno e interaja com o espaço, utilizando garrafas e materiais recicláveis, porque as
tarefas práticas são essenciais no decorrer
de edificação e entendimento dos conceitos
matemáticos (DANTE, 2002, p. 19).
A orientação sobre as experiências em
matemática é pertinente, pois as crianças da
Educação Infantil aprendem por meio de situações concretas, em contextos e com recursos materiais que fazem parte de suas vivências diárias.
Dessa forma, percebeu-se que se elas
estiverem envolvidas em contextos, com situações matemáticas cotidianas, poderão em
grupo tomar decisões frente aos problemas
matemáticos que lhes são apresentados e assim poderão adquirir habilidades e construir
conhecimentos matemáticos.
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Nesse momento de exploração do espaço e dos objetos de conhecimento pelas
crianças da pré-escola é que deve ocorrer a
observação do professor, que como organizador das brincadeiras, do espaço e do tempo
na pré-escola deverá estar atento para perceber as pistas que as crianças oferecem a ele
quando brincam na Educação Infantil.
Segundo o RCNEI (1998) a instituição
de Educação Infantil poderá ajudar as crianças a:
Organizarem melhor as suas informações e estratégias, bem como proporcionar
condições para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. A atividade com bases matemáticas na pré-escola respeita, por
um lado, as dificuldades pessoais dos alunos
de construírem os saberes que recaem nos
mais diversos campos do aspecto cognitivo,
por outro lado, semelhante a uma carência
social de instrumentalizá-las mais para existir,
colaborar e entender o universo que requer
inúmeros saberes e habilidades (BRASIL,
1998, p. 207).
Como é possível observar, a Educação
Infantil e nela os professores podem contribuir
e ajudar as crianças a pensarem melhor a matemática, pois a aprendizagem dos conceitos
matemáticos é utilizada a todo o momento
pelas crianças.
Dessa forma, cabe ao professor, levantar o que as crianças já conhecem da área da
matemática, para que possa planejar ações
pedagógicas que as levem a organizarem melhor no pensamento as informações recebidas
durante a aula e as estratégias para resolver
as situações problemas propostas no fazer
matemático na escola e fora dela.
É importante para as crianças na Educação Infantil, o contato com a matemática,
da mesma forma é importante para o professor conhecer as habilidades de trabalho com
o bloco da matemática na Educação Infantil.

Segundo Kamii (2000) o ensino da matemática seria beneficiado por um trabalho
que incidisse no desenvolvimento de:
Sistemas da consciência do raciocínio
matemático. Assim, acredita-se que vivências e exploração na área da matemática é a
chave para o progresso da aprendizagem do
raciocínio lógico e para adquirir o conhecimento de número, as atividades de classificar
e ordenar/seriar e comparar coisas considerando de diversos aspectos. A classificação
e seriação tem papel essencial na edificação
do saber matemático e em qualquer área
do conhecimento. Quando a criança busca
a informação sobre conceitos de matemática, como sobre tantos outros, os cálculos de
classificação e seriação necessariamente são
exercidos e se apresentam, sem que tenha
um estímulo pedagógico especial para essa
ação (KAMII, 2000, p. 72).
Compreendeu-se que a aprendizagem
da matemática na Educação Infantil irá depender da intencionalidade do professor ao
propor ações favorecedoras, para levar às
crianças ao contato concreto com situações
reais e bem contextualizadas de operarem
com os números.
Dessa forma, as crianças são incentivadas a pensar a matemática, organizando estratégias, de forma coletiva para solucionar os
problemas que o professor coloca em jogo.
Portanto, entendeu-se que antes de mediar os conceitos da matemática, o professor precisa conversar com as crianças, para
levantar o que elas já sabem sobre o conceito matemático a serem mediados. Assim
as crianças irão estabelecer relações entre
o que já sabem com o conceito matemático
mediado pelo professor e consequentemente
construir o conhecimento.
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CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS PARA A
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
A utilização das atividades lúdicas com
os jogos na Educação Infantil se faz necessário, pelas possibilidades de aquisição de habilidades. Quando a ludicidade com os jogos
é atrelada às aulas de matemática as possibilidades de aprendizagem se multiplicam
levando em consideração o desenvolvimento
cognitivo e as relações que são estabelecidas
em sala de aula.
Para Batista (2012) a ludicidade com os
jogos no ensino da matemática, na Educação
Infantil, se faz necessário, por que:
Essa proposta ajuda no processo de
aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo
e nas relações sociais que as crianças vivenciam em sala de aula na Educação Infantil.
A ludicidade também proporciona aspectos
relacionados à aprendizagem de conceitos
e conteúdos matemáticos. O uso dos jogos
como recursos auxilia o processo de aprendizagem quando a criança age frente ao jogo
(BATISTA, 2012, p. 75).
Como é possível observar, a ludicidade
com os jogos apresenta-se como possibilidade de recurso que quando atrelada a área de
conhecimento da matemática ajuda de forma
significativa no processo de aprendizagem.
Por meio da ludicidade com os jogos é
possível que as crianças trabalhem durante
as atividades o seu aspecto cognitivo, porque
com as regras é necessário que os alunos
coloquem todos os seus conhecimentos em
relação, busquem recursos e desenvolvam
estratégias para transpor os desafios das situações-problemas propostas nos jogos e nos
conceitos matemáticos.

Compreendeu-se também que além
do aspecto cognitivo, essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, os aspectos sociais e criativos também podem ser
observados nas ações das crianças quando
desenvolvem atividades lúdicas para a aprendizagem da matemática.
Entendeu-se que a ludicidade com os
jogos funciona como incentivadora para a
aprendizagem dos conceitos matemáticos
na Educação Infantil, devendo o professor ter
intencionalidade no seu planejamento, buscando atividades com jogos para mediar os
conteúdos relacionados aos números e operações, grandezas e medidas, tratamento da
informação e geometria.
Segundo Batista (2012) é por meio das
atividades lúdicas que a criança desenvolve:
Habilidades cognitivas, motoras e sociais, porque durante o jogo estabelecem relações com o meio e com o par mais experiente
que as auxiliam a compreender o problema
e agir sobre ele. Nesse momento, cada um
defende seu ponto de vista em relação às
possibilidades de ações que podem desenvolver para resolver o desafio que se coloca
no momento (BATISTA, 2012, p. 76).
Entendeu-se que na Educação Infantil
os espaços que compõem essa instituição
já são caracterizados e pensados com o recurso da ludicidade, porque entende-se que
jogar e brincar é parte integrante da infância.
Porém, a criança não deve jogar e brincar livre o tempo todo, é nesse momento que
entra o professor que deve observar e conhecer a sua turma para em seguida oferecer
atividades lúdicas com os jogos e assim contribuir com a aprendizagem da matemática na
Educação Infantil.
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Deste modo, quando o professor conhece os seus alunos, os conhecimentos prévios
que trazem consigo sobre o conhecimento
matemático, esse professor poderá contribuir
mais trazendo novos jogos que favoreçam novos desafios aos alunos, ele pode ampliar os
conceitos e conteúdos levando as crianças
a estabelecerem relações para construírem
novos saberes matemáticos.
Segundo Teberosky (2003) quando entram na Educação Infantil as crianças trazem
consigo:
Alguns conceitos numéricos que ela já
estabelece singularidade, pois são usados
em seu dia-a-dia, como por exemplo, o número da sua casa e que a escola tem o papel de
incentivar a criança para que ela se aproprie
do sistema de numeração de forma prazerosa
e satisfatória. A criança precisa ter a noção
de sequência numérica para poder utilizá-la
(TEBEROSKY, 2003, p. 170).
As crianças já possuem conhecimentos
prévios relacionados aos conteúdos matemáticos, nesse sentido cabe agora ao professor
diagnosticar esses conhecimentos e parte
suas aulas, com a ludicidade e os jogos para
potencializar as aprendizagens das crianças
na Educação Infantil.
Percebeu-se que a ludicidade com os
jogos são recursos fundamentais que estão a
favor do professor que deseja contribuir com
a aprendizagem da matemática das crianças.
Para tanto, faz-se necessário que o professor esteja atento às ações das crianças,
fazendo observações durante o ato de jogar
para compreender como as crianças pensam,
como elaboram estratégias que são importantes para a sua aprendizagem. Em suma, é por
meio da observação das ações das crianças
frente ao jogo e ao conteúdo matemático que
o professor poderá organizar as intervenções
que são necessárias às aprendizagens infantis.

Para Smole (2001) os jogos são elementos motivadores no processo de ensino
aprendizagem das crianças, isso porque funciona como:
Instrumentos poderosos para a estimulação da construção de esquemas de raciocínio lógico, por meio de sua ativação. O desafio proporcionado pelos jogos e brincadeiras
mobiliza o indivíduo na busca de soluções ou
de formas de adaptações às diversas situações problemas (DINIZ; SMOLE, 2001, p. 42).
Ao propor atividades na área de conhecimento da matemática, o professor ao utilizar
a ludicidade no jogo, irá estimular os alunos a
se envolverem com o seu conteúdo.
Isto é, cabe ao professor da Educação
Infantil saber como o seu grupo concebe o
conhecimento e o raciocínio lógico, para que
possam entender as regras e os desafios que
o jogo e a brincadeira propõem, assim as
crianças agindo sobre o jogo e a brincadeira
poderá criar suas próprias estratégias para
vencer os desafios da matemática e construir
seu conhecimento.

APRESENTAÇÃO DOS JOGOS COMO
RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO
DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Os jogos são considerados recursos didáticos que contribuem para o trabalho com a
matemática na Educação Infantil, porque possibilitam momentos que envolvem as crianças
nos conceitos e conteúdos da área de conhecimento da matemática, auxiliando-os a
adquirir e usar as habilidades na construção
do conhecimento.
Segundo Dante (2002) os jogos quando
utilizados para mediar conceitos e conteúdos
dos quatros blocos da matemática aguçam a
curiosidade infantil por que:
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Possibilitam a curiosidade infantil, a observação às regras, o raciocínio lógico e o
pensamento organizado que influenciam as
estruturas superiores e as cognitivas, porque
pressupõe a ação do sujeito em relação à
realidade, essas ações são por sua vez carregadas de simbolismo, que contribui com o
desenvolvimento da criatividade para colocar
todos os conhecimentos que já possuem em
relação e assim criar novas ações que possibilitam a construção do conhecimento (DANTE, 2002, p. 123).
Compreendeu-se que o trabalho com
área da matemática na Educação Infantil precisa estar relacionado a um recurso lúdico
como o jogo, para que aguce a curiosidade
das crianças, dessa forma os jogos são conhecidos como recursos que completam os
conceitos matemáticos, porque por si só já
possibilitam o desenvolvimento cognitivo das
crianças.
Contudo, em atividades matemáticas
em que os jogos são utilizados para fim de
aprendizagem, o conhecimento ocorre de
modo completo, pois um influencia o outro
nesse processo de ensino e aprendizagem.
Em suma, os jogos se constituem como
recursos importantes da aprendizagem, porque pressupõem que as crianças irão usar o
conceito para agir frente ao objeto de conhecimento e assim colocarem todos os conhecimentos em relação para aprender.
Faz-se necessário mencionar ainda que
as crianças da Educação Infantil adentram à
escola com conhecimentos matemáticos adquiridos por meio das vivências sociais nos
mais variados contextos de inter relações.

Para Kishimoto (2011) quando jogam
as crianças se expressam de forma espontânea, aspecto relevante para a observação
do professor, isso porque, nesse momento
é possível observar aspectos relacionados
ao conhecimento que possuem, porque é na
hora do jogo que as crianças buscam:
Superar seus limites, criar novos caminhos de como resolver a situação problema
ao qual está jogando, além de interagir com
outros colegas e seus saberes diferentes. No
ato de jogar, as crianças aprendem sobre
suas próprias possibilidades, adquirem habilidades como a autonomia, a criatividade
e principalmente a cognitiva que organiza o
pensamento para agir frente às situações problemas proporcionadas pelo jogo (KISHIMOTO, 2011, p. 175).
Quando jogam, as crianças entram em
contato com um campo de conhecimento que
possibilita a aquisição de habilidades relevantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Dessa forma, entende-se que quando
o professor utiliza os jogos enquanto recurso didático para mediar de forma intencional
os conceitos e conteúdos matemáticos está
organizando um espaço significativo que realmente contribui para a aprendizagem da
matemática na Educação Infantil.
Compreendeu-se também que as contribuições da ludicidade, com o recurso dos
jogos em favor da aprendizagem da matemática é essencial para a aprendizagem infantil, porque demanda saberes específicos do
aspecto cognitivo que é fundamental para a
construção do conhecimento.
Entende-se que a aprendizagem dos
conteúdos matemáticos na Educação Infantil,
se dá por meio de atividades organizadas por
meio dos jogos, pois permitem o envolvimento das crianças com atenção e disposição
para essas possibilidades de aprendizagem.
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Nesse sentido, as orientações didáticas
presentes no Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998), deixa claro
que a aprendizagem da matemática na Educação Infantil acontece por meio dos jogos,
porque permitem: “A participação ativa da
criança e a natureza lúdica e prazerosa inerentes a diferentes tipos de jogos e brincadeiras têm servido de argumento para fortalecer
essa concepção, segundo a qual aprende-se
matemática brincando” (BRASIL, 1998, p.
211).
As orientações didáticas para o trabalho
com matemática na Educação Infantil, apontam os jogos e brincadeiras e sua natureza lúdica, como recursos favorecedores de aprendizagem dos conceitos matemáticos, dessa
forma, os jogos e as brincadeiras podem se
tornar estratégias didáticas que contribuem
para as aprendizagens dos alunos.
Mas, é preciso ressaltar que esses recursos sozinhos não permitem aprendizagem
aos alunos, dessa forma, é necessário que
se tenha um planejamento com ações específicas e objetivos claros para que haja a sua
funcionalidade.
Segundo RCNEI (1998) os jogos tornam-se estratégia didáticas quando:
As situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de
aprendizagem, isto é, proporcionar à criança
algum tipo de conhecimento, alguma relação
ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário
haver uma intencionalidade educativa, o que
implica planejamento e previsão de etapas
pelo professor, para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo e da brincadeira
atividades que lhes são coerentes (BRASIL,
1998, p. 211).

Para que os jogos servem como recursos de aprendizagem para as crianças, é
preciso que o professor elabore um planejamento com objetivos claros dos conceitos
matemáticos que se queira que os alunos
aprendam, contudo, esse professor deve por
sua vez dirigir as atividades, envolvendo os
alunos e levando-os a refletir sobre os conteúdos matemáticos, para que o jogo funcione
como estratégia de aprendizagem na área de
matemática.
Segundo Dante (2002) os novos conhecimentos a respeito da didática da matemática permitiram:
Vislumbrar novos caminhos no trabalho
com as crianças. Há uma constatação de que
as crianças constroem conhecimentos sobre
qualquer área a partir do uso que faz deles
em suas vivências, da reflexão e da comunicação de ideias e representações. A matemática
tem se caracterizado como uma atividade de
resolução de problemas de diferentes tipos
(DANTE, 2002, p. 61).
Dessa forma, compreendeu-se que a
Educação Infantil é um excelente contexto
para atividades de exploração de situações,
pois permite que as crianças vivenciem atividades em que as habilidades de refletir e de
comunicar ideias sejam desenvolvidas.
Portanto, a matemática e nela a resolução de problemas por meio dos recursos
dos jogos possibilitam às crianças meios de
produzir novos conhecimentos a partir dos
conhecimentos que trazem consigo de casa,
para que possam estabelecer relações com
as novas interações com os colegas e com
o meio montado intencionalmente pelo o professor com o intuito de proporcionar desafios
matemáticos aos alunos.
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Segundo Gil (2002, p. 34) a pesquisa
bibliográfica é então realizada com o intuito
de:

Segundo Severino (2007, p. 102) a
observação tanto pode ser realizada como
“processo mental para apreender as coisas e
acontecimentos, comportamentos e atributos
pessoais e concretas inter relações quanto
como técnica organizada, sendo um meio de
medir por descrição, classificação e ordenação”. Dessa forma, transcendendo a simples
constatação dos dados e permitindo a apreensão direta dos fenômenos.

Levantar um conhecimento disponível
sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou
explicar um objeto sendo investigado. Nesse
sentido, essa pesquisa bibliográfica visa então, analisar as principais teorias de um tema
e pode ser realizada em diferentes finalidades
na tentativa da resolução de um problema
(GIL, 2002, p. 34).

Esta pesquisa teve como aportes os
trabalhos de Dante (2002) que apresenta a
didática de resolução de problemas, Kamii
(2000) que apresenta aspectos sobre as experiências das crianças com os números e
Kishimoto (2011) que traz para as discussões
a ludicidade com jogos, brinquedos e brincadeira na educação, entre outros.

Seguindo esse pressuposto, compreendeu-se que a metodologia da pesquisa é um
conjunto detalhado e sequencial de métodos
e técnicas científicas a que foram utilizadas
ao longo da elaboração deste trabalho, cuja
intenção foi conseguir alcançar o objetivo da
pesquisa proposto inicialmente, atendendo os
critérios estabelecidos para a busca de informações mais confiáveis.

Nesta pesquisa foram analisados alguns livros que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão sobre o ensino da
matemática na Educação Infantil, usando a
ludicidade com os jogos como recursos didáticos do professor nas interações com as
crianças, favorecendo a aprendizagem da
matemática. Nesse sentido, refletiu-se sobre
as possibilidades metodológicas do trabalho
docente frente à complexidade dos conceitos
e conteúdos, que devem ser refletidos pelas
crianças durante as vivências matemáticas na
sala referência da Educação Infantil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodologia, se definiu a pesquisa de base bibliográfica com a abordagem
descritiva, partindo da revisão da literatura
que foi realizada em bibliotecas com a leitura
de livros e artigos científicos.

O trabalho de pesquisa bibliográfica foi
desenvolvido seguindo as seguintes etapas:
coletas de materiais na biblioteca da faculdade em livros e artigos científicos que foram
selecionados, porque trouxeram a temática
principal, dessa forma caracterizaram a contribuição da ludicidade com os jogos para a
aprendizagem da matemática na Educação
Infantil, descrevendo os materiais e as abordagens junto às crianças, apresentando a
contribuição dos jogos para a aprendizagem
da matemática a partir da concepção lúdica,
conceituando os jogos, enquanto recursos
didático para o trabalho com a matemática
na Educação Infantil e o fichamento das bibliografias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente trabalho, compreendeu-se que o desenvolvimento de
habilidades e aprendizagens das crianças da Educação Infantil, na área de conhecimento da
matemática, é possível desde que o professor tenha um trabalho motivador em sala de aula
e que envolva os alunos nesse trabalho por meio da interação.
De forma geral, observou-se que a ludicidade dos jogos possibilita também uma educação em que é possível a resolução de problemas, caracterizado como um eixo organizador
do trabalho do professor e tem como objetivo encorajar os alunos por meio de atividades
motivadoras, pensar logicamente sobre os conceitos matemáticas, colocando em um mesmo
problema todos os eventos adquiridos em experiências anteriores dentro e fora da escola, em
relação para a busca da solução do problema proposto.
Vale ressaltar que ensinar matemática a partir da perspectiva de resolução de problemas certamente trará resultados dentro do processo de ensino e aprendizagem dos alunos
na área de matemática.
Por isso torna-se necessário um compromisso por parte do professor em se tratando
de conhecimentos teóricos, metodológicos e didáticos para a ressignificação de sua prática
docente, no sentido de ensinar não apenas para o aspecto escolar e sim para a vida para a
melhoria da nossa educação.
Ao longo do trabalho teve-se a plena convicção de que os jogos unem a vontade de
aprender e o prazer ao realizar uma atividade. O ensino utilizando a ludicidade nos jogos como
ferramentas pedagógicas permitem aos alunos criarem ambientes graficamente, servindo
como estímulo para o desenvolvimento integral de ambos os participantes.
Contudo, aprendeu-se que o planejamento pensado de forma intencional para os alunos
é o caminho para chegar aos objetivos que o professor pretende alcançar inicialmente com
os alunos. Não esquecendo que a atividade lúdica passa a ter significado quando o professor
proporciona um trabalho coletivo, de cooperação, dando oportunidades aos educandos de
participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem.
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A FUNÇÃO DA COMUNICAÇÃO E DO MARKETING SOCIAL
PARA A CONSCIENTIZAÇÃO E AUMENTO DA CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO DE UMA COMPANHIA DA
POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO PARANÁ
RESUMO: Observa-se que a comunicação social é uma área que vem sendo cada vez mais utilizada
pelos diversos órgãos públicos como forma de alcançarem seus objetivos organizacionais, já
que busca influenciar um público-alvo a um determinado comportamento para algum benefício.
O presente estudo tem como objetivo discutir a influência da comunicação e do marketing social
para a conscientização da conservação ambiental. Trata-se de um estudo de caso envolvendo
a 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, através
de consulta de dados estatísticos e levantamento bibliográfico comparativo. Após análise e
levantamento realizado, observa-se que se a Polícia Militar dispusesse de uma maior verba
destinada à comunicação social, a capacidade de atendimento de ocorrências seria maximizada,
resultando em melhores resultados e melhor performance na conservação da natureza.

Palavras-chave: Polícia Ambiental; Comunicação Social; Conservação da Natureza.
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INTRODUÇÃO

A

comunicação empresarial é uma área que vem sendo aprofundada e cada vez
mais utilizada pelos diversos órgãos públicos como forma de alcançarem seus
objetivos organizacionais. Segundo Bueno (2009), a comunicação empresarial
pode ser notada pela forma com que as diferentes organizações se relacionam com a imprensa, e que a mesma, no Brasil, permanece refém apenas da intuição dos comunicadores,
os quais não possuem autonomia para tomada de decisões, e são pressionados pelos seus
superiores para que obtenham resultados rápidos e com baixo custo, havendo assim carência
de recursos humanos, tecnológicos e financeiros.
Ainda segundo Bueno (2009), a prática comunicação empresarial tem afrontado algumas noções de comunicação existentes, pois se propõe a operacionalizar processos que estão
relacionados a simplificação, retirando deles sua complexidade, o que torna seus preceitos
mais simples de serem implementados.
Por sua vez, o objetivo do marketing social é, segundo Kotler e Lee (2008, p. 205),
utilizar seus princípios e técnicas “para influenciar um público-alvo a voluntariamente aceitar,
rejeitar, modificar ou abandonar um comportamento para o benefício de indivíduos, grupos
ou da sociedade como um todo”.
Sendo assim, o setor público deve utilizar essas estratégias com o objetivo de atingir
o maior número de pessoas com informações pertinentes, prestar serviços ao cidadão, tirar
dúvidas e prezar pela transparência. Existe ainda o marketing social corporativo que, segundo
o citado autor (2008, p. 241), “uma corporação apoia o desenvolvimento e/ou a implementação de uma campanha de mudança de comportamento, geralmente para melhorar a saúde
pública, a segurança, o meio ambiente ou o bem estar da comunidade”.
Um dos setores públicos que utiliza o marketing social como uma ferramenta a seu favor
é o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV), que é uma unidade especializada da Polícia Militar do Paraná (PMPR), segundo o site institucional da PMPR. O Batalhão
de Polícia Ambiental tem como atribuições operacionalizar a fiscalização, a orientação e a
coordenação sobre a política de meio ambiente para todo o Estado do Paraná, o qual disponibiliza uma Assessoria de Comunicação Social. Dentre os objetivos dessa Assessoria está
a exposição positiva da imagem da Corporação junto à sociedade por meio da divulgação
das ações da Polícia Ambiental nos principais veículos de comunicação do Estado. Nesse
sentido, entende-se que a atuação da Comunicação pode ajudar o Batalhão a promover campanhas por meio de suas ações, para beneficiar e melhorar o atendimento ao público, visto
que o meio ambiente ocupa um lugar de destaque nas discussões dos diversos setores da
sociedade nos dias atuais.
Criou-se diversos mecanismos de controle sobre os recursos naturais e o aumento da
proteção legal exigindo cada vez mais cuidados e respeito para com o meio ambiente, assim,
um marketing social ativo da Corporação pode despertar na população uma “consciência
ecológica”, levando-a a denunciar com maior frequência casos de degradação ambiental,
que, muitas vezes, as pessoas não têm conhecimento que se tratam de crimes ambientais,
geralmente por falta de informação, ou falta de divulgação mais precisas por parte do setor de
comunicação da corporação. Nesta perspectiva, a comunicação social pode ser uma grande
estratégia na melhora da performance da conservação ambiental.
Por isso,o objetivo geral deste artigo é discutir a influência da comunicação e do marketing social para a conscientização da conservação ambiental, tratando-se de um estudo de
caso, que segundo Chizzotti (1995, p.102), “é a pesquisa para a coleta e registro de dados
de um ou vários casos, para organizar um relatório ordenado e crítico ou avaliar analiticamente
a experiência com o objetivo de tomar decisões ou de propor ação transformadora”.
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A COMUNICAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
Nos dias de hoje, percebe-se que a
comunicação social exerce um papel muito
importante para qualquer órgão público ou
mesmo uma grande empresa, no sentido de
manter sua boa imagem com o público geral.
Não é segredo para ninguém que os
governos atuais, quando tem sua credibilidade abalada por algum escândalo, enfrentam
uma séria crise de confiança para com a sociedade, pondo até mesmo algumas de suas
ações positivas em dúvida por esse motivo.
Então, torna- se necessário que as instituições públicas possuam setores que trabalhem com a comunicação social de forma
mais completa e eficaz, melhorando assim
seu relacionamento com o público geral e a
sua imagem.
Dessa forma, os governantes descobriram que precisam de um setor de comunicação social mais atuante, mais capaz e mais
abrangente, que pudesse trabalhar melhor e,
também, de forma mais eficaz com a parte
de relações públicas e mediar os possíveis
conflitos com a sociedade.
Segundo Torquato (2002), a imagem da
administração pública atual é precária, obsoleta e absolutamente defasada, alicerçada em
um conjunto de mazelas, onde o empreguismo, o obsoletismo, a desmotivação de seus
quadros de funcionários, a inadequação de
funções, a ineficácia geral do sistema e a inércia de seus trabalhadores contribuem para
a imagem negativa da instituição, onde esse
quadro se agrava ainda mais quando surgem
denúncias de fraudes, escândalos, corrupção
e de outras situações confusas.
Isso faz com que o Estado caia em descrédito com a população, já que a mesma
então passa a questionar o rumo com que
seu governante eleito conduz a administração
pública. A maioria dos órgãos governamen-

tais possui um setor que trabalha somente
com comunicação social, englobando suas
três vertentes: Relações Públicas, Jornalismo
e Comunicação Social.
A P5 é uma das seções da PMPR, e
conforme o Vade Mecum de Comunicação
Social e Cerimonial da Polícia Militar do Paraná (2011), é o setor responsável pelas divulgações das ações policiais militares, trabalhando com toda a parte de comunicação
social, englobando principalmente as relações
públicas e o jornalismo, e também um pouco de marketing. A forma como essa seção
está estruturada, ou seja, a forma como ela
funciona faz com que praticamente inexistem
ações que explorem a área de Marketing em
prol da corporação.
Como faz parte da Polícia Militar do
Paraná, a Polícia Ambiental segue o mesmo
molde adotado pelos outros batalhões de
Polícia paranaense, que possui uma P5 cuja
função é divulgar o que acontece em sua área
de atuação e trabalhar com o setor de comunicação social.
De acordo com Lima (2002), é fundamental que os governos repensem sua estratégia de comunicação social, que, na grande
maioria das vezes, é baseada somente no
envio de releases para a imprensa, com o objetivo de apenas tentar mostrar para a população as coisas boas que a gestão pública está
fazendo, fato este que, ainda segundo o autor,
justifica-se pelo motivo de que os governantes
quase sempre confundem comunicação com
jornalismo.
Com isso, eles então escolhem para
atuar nesse setor somente jornalistas, quase sempre com experiência em veículos de
comunicação e com divulgação de matérias
televisivas e que, com certeza, vão direcionar
quase todo o trabalho de comunicação social para a área de divulgação de matérias,
excluindo a vertente mercadológica da comunicação.
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ÁREA DE ATUAÇÃO E FUNÇÃO DA
3ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR
AMBIENTAL DE MARINGÁ E ANÁLISE
DE DADOS DE OCORRÊNCIAS ENTRE O
1º E 2º PELOTÕES

palestras estabelecimentos de ensino, exposições técnicas a entidades públicas e privadas
com participação popular e, ainda, orientações ao público em geral, principalmente, nas
áreas naturais protegidas (POLÍCIA, 2015).

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental,
também chamado de Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, pertence a Polícia Militar
do Paraná e está subordinado diretamente ao
subcomandante geral da mesma, sendo classificado como uma de suas unidades especializadas. Foi fundado no dia 04 de Abril de
1957, com a antiga denominação de Polícia
Florestal.

O exposto acima inclui, em outras palavras, patrulhamentos e abordagens de suspeitos em estradas rurais e em áreas de mata,
como florestas e unidades de conservação,
e também patrulhamentos aquáticos, nos rios
do interior do Estado, e

De acordo com o site institucional da
PMPR, algumas das principais atribuições do
Batalhão de Polícia Ambiental são:
Executar o policiamento ostensivo de
forma preventiva ou repressiva, com a finalidade de coibir e dissuadir ações que representem ameaças ou depredações da natureza;
Zelar pelo cumprimento da legislação
ambiental de defesa da flora e fauna silvestre
observando os dispositivos das Leis Federais
e Estaduais, bem como as Portarias e Resoluções em vigor;
Realizar prisões de infratores, que sejam
flagrados no cometimento de crimes ambientais e encaminhá-los a presença da autoridade policial, para a lavratura do auto de prisão
em flagrante delito e ou inquérito policial, bem
como prestar as devidas informações que,
posteriormente, se façam necessárias;
Orientar a população acerca da legislação
ambiental e
da importância do seu cumprimento, relacionando-a com
a necessidade de criação, conservação e
proteção das Unidades de Conservação. Na
atuação preventiva, o Batalhão vem desenvolvendo programas de educação ambiental junto à comunidade, com a elaboração e
veiculação de cartazes, panfletos com textos
educativos, realizando, constantemente,

também no mar, na parte litorânea que
pertence ao Paraná, sendo que através destas ações, a Polícia Ambiental visa coibir e
reprimir crimes ambientais e comuns que por
ventura possam estar ocorrendo.
Existe também o projeto educacional
denominado de Guardiões da Natureza, que
tem a finalidade de ensinar para as crianças
os valores da educação ambiental, proporcionando conhecimentos relacionados a preservação da fauna e flora, e também ações
educativas e cívicas, como conscientização
da população, entrega de mudas de árvores
nativas e inúmeras atividades de cunho cívico.
As atividades acima empregadas pelo
batalhão são executadas por suas companhias, que abrangem áreas estratégicas de
atuação no Paraná todo, sendo a 1ª Cia em
Ponta Grossa, a 2ª Cia em Londrina, a 3ª Cia
em Maringá, a 4ª Cia em Guarapuava e por
fim, a 5ª Cia em Foz do Iguaçu. A companhia
de Maringá abrange um total de 114 municípios em sua totalidade, possuindo 4 pelotões
distintos, sendo o 1º em Maringá, junto com a
sede da 3ª Cia, o 2º pelotão em Umuarama, o
3º pelotão em Campo Mourão e o 4º pelotão
em Cianorte.
Dentre os 4 pelotões pertencentes a
3ª Cia, somente o 1º e o 2º pelotões possuem equipes que atuam no sistema de escalas, ou seja, são compostos por policiais
que trabalham somente na área operacional
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e não prestam serviços administrativos para
a companhia. Por esse motivo, o número de
ocorrências atendidas por esses pelotões são
bem maiores em relação ao 3º e 4º pelotões,
que somente possuem efetivo que trabalha
administrativamente, de segunda a sexta-feira.
Infelizmente, a falta de efetivo desses pelotões
não permite a formação de equipes operacionais e o atendimento de ocorrências fica em
segundo plano.
Desse modo, a análise de dados irá
comparar somente as ocorrências atendidas
pelos pelotões que possuem equipes operacionais. Essa comparação vai mostrar as
diferenças de ocorrências atendidas por esses pelotões, ajudando a evidenciar que cada
área de atuação tem suas particularidades,
deixando claro que a comunicação é muito
importante na performance de atuação desses pelotões.
Diante dessa estatística, pode-se efetuar uma comunicação melhor direcionada
para a sua área de atuação, onde o objetivo final, que é a melhora da performance
de conservação ambiental, seja atingido. As
tabelas abaixo, além de mostrarem os dados
de ocorrências atendidos no seis primeiros
meses do ano de 2014, também deixam claro
que a comunicação é importantíssima para o
aumento da conscientização ambiental e do
aumento da performance de conservação
atingida pelo batalhão, pois mostram
que algumas ocorrências aparecem em número muito baixo, como por exemplo, os
maus tratos a animais. Além de ser um crime
que pode ser atendido pela Polícia Ambiental,
a Polícia Militar também pode ser acionada,
via 190, em casos mais urgentes e que demandem mais rapidez no seu atendimento,
como exemplo, podemos citar casos em que
animais domésticos, como cachorros e gatos, apanham de seus donos e são agredidos, muitas vezes, até a morte. Se a Polícia
Ambiental não puder dar o atendimento em

regime de urgência, a Polícia Militar deve ser
acionada e atender ao chamado.
A comunicação melhor direcionada poderia, então, ser usada para deixar isso claro
para a sociedade, explicando para a mesma
quais as formas de agir. Isso poderia ser feito
através de propagandas explicativas, folders,
ou mesmo de ações educativas executadas
nas escolas. Se aplicarmos esse conceito de
comunicação em todas as outras modalidades de ocorrências, com certeza haveria mais
conscientização da população no sentido de
preservar a natureza, pois estaríamos dando a
ela conhecimento para que possa discernir e
identificar o que são crimes ambientais e em
quais situações acionar a Polícia Ambiental.
Isso faria com que, a longo prazo, a 3ª Cia de
Maringá consiga um aumento na performance
de conservação ambiental.
A apresentação a seguir expõe dados
comparativos de ocorrências atendidas em
um semestre, de janeiro a junho do ano de
2014, pelo 1º e 2º pelotão da 3ª Companhia
de Polícia Ambiental.
Tabela 1- Dados estatísticos referentes
ao 1º Pelotão/3ª Cia- Maringá (ano 2014).

OCORRÊNCIAS JANEIRO FEVEREI RO
MARÇ O ABRIL
MAIO
JUNHO
-

-

Abandono substância Tóxica -

-

-

Abordagem de suspeitos
45

2 4

19

Apanha de animais
30 25 21

10

1 0

04

Apoio a outros orgãos
05 07 10

01

0 2

02

Apoio a outra OPM
02 03 02

-

-

-

Arma abandonada -
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01

Artefato explosivo -

-

-

Atitude potenc. poluidora
03 02

-

-

Causar poluição
-

01

Comércio irregular de vegetais 01 -

-

Contrabando
Corrupção -

-

-

-

02

-

-

-

01

-

-

-

Posse de arma
-

-

-

0 1

03

Porte de arma
01 -

3 1

15

Policiamento Presença 29
23 22 25

-

-

-

-

Prejudicar Regeneração 01
-

-

-

-

Produção irregular de carvão 02 Receptação -

-

-

-

-

Roubo

-

-

-

-

Tráfico de drogas -

-

-

-

-

-

01

-

-

Perturbação do sossego -

-

-

Cortar árvores
01

-

01

Cumprimento de mandado de -

-

prisão
02

-

-

Destruir/Danificar Florestas
-

-

-

Desobediência
-

10

1 6

10

Fato não constatado
15 16 15
Furtos -

-

-

-

-

-

-

-

-

Incendio Ambiental
-

-

-

Maus tratos à animais
01 -

01

Manipulação de substâncias tóxica -

-

02

-

Danos a Fauna
01 03

-

06

-

0 4

-

-

06

17

01

0 4

Fonte: Setor de dados estatísticos da
3ª Cia-P3.
Tabela 2- Dados estatísticos referentes
ao 2º Pelotão/3ª Cia- Maringá (ano 2014)
OCORRÊNCIAS
REIRO
MARÇO
JUNHO

JANEIRO
ABRIL

FEVEMAI O
-

-

Abandono substância Tóxica 01
15

-

03

Abordagem de suspeitos
08 06 08
07

1 1

11

Apanha de animais
06 04 02

-

-

-

Apoio a outros órgãos
-

03

0 2

04

Apoio a outra OPM
03 10 06
Arma abandonada --

-

01

-

Artefato explosivo -

-

-

-

-

Omissão de cautela guarda de animais Pesca proibida
03 03

01
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-

-

-

Atitude potenc. poluidora
03

0 2

01

Causas poluição 01 01

-

Comércio irregular de vegetais 03

03

Contrabando
03
Corrupção -

-

-

01
-

-

-

02

-

07

12

0 4

06

Posse de arma
01

-

-

-

01

Porte de arma
04

-

04

Policiamento Presença 17
06 06 -

01

03

Prejudicar Regeneração 01 02

-

-

Produção irregular de carvão Receptação -

-

-

01

-

Roubo

-

-

-

-

Tráfico de drogas 04 -

-

-

-

Cortar árvores
-

-

Cumprimento de mandado de prisão -

01

Danos à Fauna
-

-

01

Destruir/Danificar Florestas
02 -

-

02

Desobediência
-

21

1 8

17

Fato não constatado
43 24 31
Furtos -

-

01

01

-

01

-

-

-

Incêndio Ambiental
-

03

05

-

-

Maus tratos à animais
06

-

Manipulação de substâncias tóxica -

-

-

21

-

-

12

01

-

04

05

01
02

Perturbação do sossego -

1 0
0 2

-

-

02

-

Fonte: Setor de dados estatísticos da 3ª Cia-P3.

0 1

Omissão de cautela guarda de animais 02 Pesca proibida
08 01

-

Analisando os dados apresentados
na tabela acima, podemos perceber que os
dois pelotões, embora façam parte da mesma
companhia, possuem características de atendimento de ocorrências muito distintas, sendo
que o pelotão de Maringá atende ocorrências
mais relacionadas com a sua função primária,
que seria coibir crimes ambientais, enquanto
que o pelotão de Umuarama atende ocorrências de cunho ambiental também, mas com
o advento de, por estarem em uma área de
fronteira, atenderem também crimes como
contrabando de mercadorias e de cigarros.
Enquanto que no período compreendido pelos seis meses mostrados na tabela acima, o pelotão de Maringá realizou a apanha
de 164 animais silvestres que foram posteriormente encaminhados a veterinários ou soltos
em seu habitat natural, o pelotão de Umuarama apanhou somente 41 animais, diferença essa que se nota pelo fato de Maringá e
sua região metropolitana serem maiores que
Umuarama e sua comarca contígua, havendo
assim, uma maior incidência e necessidade
de captura desses animais.
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Já na questão de crimes comuns, como
a posse de arma de fogo, o pelotão de Umuarama realizou, em seis meses, a apreensão
de 30 armas de fogo dos mais diversos calibres, que eram usadas para caçar animais
silvestres ou mesmo para outros fins ilícitos.
O pelotão de Maringá, no mesmo período,
apreendeu apenas uma arma de fogo. Os crimes relacionados a pesca proibida, que pode
ser consumado pescando com equipamento proibido, como a tarrafa, ou também em
local proibido, como corredeiras ou quedas
de água, os dois pelotões praticamente se
equivalem: em 06 meses, foram 34 ocorrências atendidas pelo pelotão de Maringá e 29
atendidas pelo pelotão de Umuarama.
Outro fato que deixa explícito a diferença entre os dois pelotões é o fato do pelotão
de Maringá ter atendido, em seis meses, 46
ocorrências de apoio a outros órgãos, onde
esses apoios podem ser desde um auxílio a
um batalhão de área, como o 4º Batalhão de
Polícia Militar de Maringá, um apoio em uma
vistoria junto com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), ou mesmo com o ministério do
trabalho, onde o mesmo verificaria condições
de trabalho em carvoarias por exemplo, e a
Polícia Ambiental fiscalizaria a parte ambiental, como licenças e autorizações de funcionamento. Nesse lapso temporal, o pelotão de
Umuarama não atendeu nenhuma ocorrência
dessa natureza.
Esses dados foram considerados já que
a comunicação social desta companhia se
resume em apenas expor resultados de ocorrências na imprensa, através de contatos em
jornais impressos e em jornais televisivos locais. Esta comunicação poderia ser mais eficiente através de propagandas educacionais
e propagandas de alerta veiculadas na televisão ou jornais impressos, informando que a
Polícia Ambiental está atuando e agindo na
região, fator que contribuiria para a melhora
na performance de conservação ambiental da
região.

O MARKETING E O MARKETING
AMBIENTAL
Ações de Marketing são importantes
ferramentas utilizadas por empresas para divulgar seu nome e seus produtos, e, por meio
dela, pequenos e grandes empresários conseguem se posicionar no mercado de forma
competitiva, tornando seus produtos diferenciados e inovadores utilizando o marketing.
Kotler (1998, p.45) define o marketing como
“um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e
desejam através da criação, oferta e troca de
produtos de valor com os outros”.
Santos (2014, p.17) afirma que Marketing em segurança pública está voltado para
o desenvolvimento de ações voltadas para a
prática e a divulgação de atividades e ações
voltadas para assegurar à sociedade uma real
segurança física, moral e psicológica. Em outras palavras, os estados buscam, através do
Marketing na segurança pública, mostrar para
a população que a sua Polícia está, de uma
forma ou de outra, trabalhando e pronta para
servi-la no que for necessário.
Ainda segundo Santos (2014, p.18 e
19), quando se fala em Marketing em segurança pública, os clientes, ou seja, a população deve ser a primeira a gozar de seu
produto final, que são as garantias constitucionais que a Segurança pública oferece e
oferta aos seus consumidores. Isso causa
uma certa “sensação” de segurança, causada pelo Marketing e pela Polícia que aparece
de forma ostensiva, ou seja, a Polícia Militar.
Observamos que o mundo de hoje não
é o mesmo de algumas décadas atrás. Temos
uma política que, mesmo engatinhando, visa
implantar o conceito de utilização sustentável de recursos naturais, conceito este mais
presente nos países com um nível maior de
desenvolvimento, como o Japão. Como exemplo de recurso temos a água, que também é o
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principal recurso que temos, que serve para o
consumo próprio do ser humano e sem a qual
não temos como sobreviver, e também para
geração de energia, através das hidrelétricas.
Cobra (1992) afirma que marketing é
uma forma de sentir o mercado e adaptar
produtos e serviços, adicionando a esta o
compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população. Essa definição se
adapta melhor com os dias de hoje, mesmo
sendo mais antiga que a primeira, já que a
preocupação hoje em dia é com a melhoria
da qualidade de vida através da sustentabilidade, visando também a preservação dos
recursos naturais do planeta através destas
ações sustentáveis.
Assim, percebemos que o consumismo
desenfreado está perdendo lugar para produtos ambientalmente corretos, que estão
ganhando a preferência da população. Isso
fez necessário surgir uma nova modalidade
de marketing, o marketing ambiental, que tem
como missão “determinar as necessidades,
desejos e interesses dos mercados alvos e
atender às satisfações desejadas mais eficaz
e eficientemente do que os concorrentes, de
maneira a preservar ou ampliar o bem estar
dos consumidores e da sociedade” (KOTLER,
1998, p.62).

“selos verdes”, assim chamados por serem
produtos feitos de forma não agressiva à natureza, pelos que o possuem, vendo no rótulo
da embalagem se a mesma é biodegradável
ou não, e comprando a que é biodegradável
mesmo que essa seja mais cara, a procura
por embalagens retornáveis e recicláveis, recusa em comprar produtos que utilizem materiais provenientes de espécies que sejam
consideradas em extinção e etc.
Os consumidores têm e estão migrando
da idéia de “comprar em quantidade” para a
idéia de “ter apenas o que for suficiente”, e
segundo Guimarães Lima (2010), o agravamento dos problemas relacionados ao meio
ambiente e provocados pelo consumismo
desenfreado aponta para a necessidade da
criação de modelos sustentáveis de desenvolvimento, onde haja conciliação entre o progresso econômico e a preservação de recursos naturais em prol de um bem maior, onde
o grande desafio é a busca de um equilíbrio
entre os desejos consumistas do homem e
um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No entanto, o marketing ambiental é
mais complexo e necessita de maiores estratégias do que o marketing comum, pois
de acordo com Ottman (1994), o consumismo ambiental representa e necessita de uma
grande mudança psicológica e social, da
sociedade e do indivíduo que nela vive, ou
seja, é necessária uma completa mudança
de atitude e da forma de agir das pessoas,
pois complexas mudanças nos valores sociais são necessárias para que uma alteração
real mais ambientalmente correta possa ser
notada, como por exemplo: mudanças nos
hábitos de consumo da população, trocando produtos que não possuem os chamados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após analisar as ocorrências atendidas em um semestre nos 1º e 2º pelotões da 3ª Cia,
observa-se que embora os dois pelotões façam parte da mesma Companhia, atendem ocorrências muito distintas, pelo fato de estarem localizadas em áreas de diferentes características.
No entanto, se o Estado disponibilizasse de maior verba para que uma comunicação
social com mais qualidade fosse realizada, e que a mesma também se baseasse nas premissas da comunicação empresarial, o número de ocorrências atendidas poderia ser maior e
mais diversificado em ambos os pelotões, pois a população teria maior conhecimento sobre
a função da Polícia Ambiental e sua área de atuação.
Possuindo esse conhecimento, muita coisa poderia ser feita em benefício da natureza e
sua conservação, pois a Polícia Ambiental teria um parceiro e aliado de peso na luta contra
os crimes ambientais: a população.
Se o Estado concedesse mais autonomia para que sua Polícia trabalhe com mais
ações de marketing, dando a ela mais recursos humanos e financeiros, ela se tornaria mais
conhecida e seria mais bem vista pela sociedade, e também sua imagem poderia mudar e
ser mais positiva.
Pois, como no caso da Polícia Ambiental, se pudesse conseguir explorar o marketing e
divulgar suas ações e as formas de atuação, possibilitando que a população consiga contato
com a Polícia com mais frequência, assim, com certeza, surgirão mais denúncias contra crimes
ambientais que irão acontecer ou que estão acontecendo no momento, o que resultaria em
uma atuação mais capaz de coibir e de combater de forma mais eficaz os crimes ambientais,
podendo, dessa maneira, ser mais positiva em seu objetivo final, que é a proteção e a conservação da natureza para as gerações futuras.
A solução seria prover com maiores recursos públicos a P5 do batalhão, que é a seção
que trabalha com comunicação social e divulgação de dados de ocorrências e de ações do
batalhão para a imprensa, para que pudesse direcionar essa verba em propagandas de alerta e em projetos de educação ambiental mais amplo, como por exemplo, estender o projeto
Guardiões da Natureza e criar mais turmas e também formar mais instrutores, que são policiais
ambientais. Hoje, na 3ª Companhia só existe um policial habilitado para ministrar o curso, que
é anual, para as crianças.
O curso é realizado em escolas públicas estaduais e visa, através da educação, prover
a criança com uma consciência de conservação, preservando a natureza com suas atitudes
e se tornando um agente civil contra a destruição da fauna e da flora. O projeto Guardiões
da Natureza, na 3ª Cia, só está funcionando hoje graças à iniciativa privada, que forneceu os
recursos necessários para a aquisição dos uniformes das crianças, uma vez que o Estado
não forneceu a verba necessária para que o mesmo continuasse.
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Percebe-se que, se houvesse uma maior quantidade de verba destinada a propagandas de alerta, conscientizadoras e também educacionais, a população teria maior noção da
função da Polícia Ambiental, o que maximizaria o atendimento de ocorrências e aumentaria
o número de denúncias feitas para a mesma.
Se a população dispuser de uma consciência mais apurada, no sentido de entender
que a conservação da natureza é importante e necessária para a nossa própria sobrevivência e a de nossos filhos, com certeza o número de denúncias seria maior, o que demandaria
mais capacidade de atendimento das mesmas, e consequentemente, mais pessoas seriam
presas e punidas pelos seus crimes, sendo, muitas vezes, obrigadas a restituir ou compensar
o passivo ambiental que causaram para a natureza, sob pena de serem novamente punidas
e até mesmo presas.
Dessa forma, como consequência, teríamos uma nítida melhora no desempenho de
conservação ambiental, pois o número de ocorrências atendidas aumentaria, resultando em
um meio ambiente mais conservado, mais limpo e em melhores condições, já que a atuação
dos policiais militares ambientais seria mais abrangente e mais eficiente. Com certeza, com
uma atuação com essas características, as pessoas que não possuem uma consciência de
conservação irão pensar duas vezes antes de agredir novamente o meio ambiente.
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METODOLOGIAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM E A
COMUNICAÇÃO E OS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sistemáticos das teorias de aprendizagem: Aprendizagem
Significativa de Ausubel; Educar pela Pesquisa de Pedro Demo; Resolução de Problemas de Pozo;
Pedagogia de Projetos de Pacheco; A Árvore do Saber-Aprender de Trocmè-Fabre. A partir
destes estudos, apontar a existência ou não de um tempo ou de um espaço da comunicação
das crianças e de suas aprendizagens.

Palavras-chave: Educação; Ensino/aprendizagem; Resolução de problemas; Aprendizagem
significativa; Espaços de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

nsinar e aprender estão presentes na vida dos professores pois trabalham com
as duas atividades: ensina e aprende, aprende e ensina. Estudos e pesquisas,
que fazem parte de seu cotidiano, demonstram, cada vez mais, a idiossincrasia
do aprender e ensinar. Vários são os pensadores, filósofos e pedagogos que escrevem sobre
possíveis metodologias de ensino. As mais modernas, a partir das teorias de Piaget e Vigotski,
preocupam-se com o fazer do aprendente deslocando, assim o papel do professor para um
orientador da aprendizagem.
Os professores que estão em sala de aula, junto com as crianças e com suas realidades
buscam, no seu estudos, maneiras que ensinar que são mais atrativas e convincentes para
um público que vão às escolas, e esta, fecha -os dentro de uma sala com um quadro negro,
verde ou branco. A inquietação desses aprendentes diante de tal cenário é inegável. Onde
ficam as interações, as discussões, a pesquisa, e por que não dizer, o afeto?
Conversas entre professores sempre são de grande valia. Estando em um encontro de
estudos, uma professora que leciona inglês na educação básica no interior do estado de São
Paulo diz: “Não sei como lidar com as crianças porque quando faço uma pergunta, todos de
uma só vez, levantando os braços para o alto, respondem”. Frase simples e corriqueira dentro
do nosso cotidiano escolar, mas que inspirou-me o projeto: qual é o tempo e o espaço de
comunicação da aprendizagem que as escolas disponibilizam?
As leituras que venho fazendo sobre as metodologias de ensino/aprendizagem como a
Pedagogia de Projetos, o Educar pela Pesquisa, a Aprendizagem Significativa, a Solução de
Problemas e a Árvore do Saber-Aprender mostram que elas são potentes ferramentas cognitivas e muito bem fundamentadas na epistemologia construtivista.
Pois acreditamos que a aprendizagem é construída pelo sujeito na interação com o meio
e acompanha um desenvolvimento e uma maturação individual. Essas metodologias trazem
muito sobre a interação, mas pouco falam de comunicação da aprendizagem.
A inquietação surgiu, então, com a leitura do trabalho de Trocmè-Fabre, inicialmente com
a Árvore do Saber-Aprender. No pequeno livro, a autora descreve uma metodologia de aprendizagem, ou um referencial cognitivo, representado por uma árvore. Ela descreve “dez etapas
que nós atravessamos quando ‘aprendemos’ ” (Tocmè-Fabre, 2004 p. 33). Essas etapas estão
descritas a partir de “dez atos fundamentais da vida mental” (Tocmè-Fabre, 2004, p. 34) que
são: selecionar, se auto-estruturar, decidir, adaptar, trocar, compreender, integrar e comunicar.
Outra abordagem que podemos inserir na discussão é a de Reggio Emilia que nos
apresenta amplo material de apropriação do espaço escolar e fora dela. A quem pertence
os espaços? Como usamos os espaços da escola para explorar, aprender e apresentar a
aprendizagem?
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Os espaços da escola não podem ser apenas espaços seguros e úteis para os aprendentes, estes espaços devem refletir suas culturas, suas aprendizagens, suas histórias, seus
percursos do conhecimento e, assim, tornar um espaço acolhedor onde as pessoas circulam
e percebem o pulsar da vida nos cantos, nas paredes, no chão, no teto. Os aprendentes ocupam todos os espaços intra e extra escolar pois se sentem pertencentes a cada um desses
espaços. Segundo Carlina Rinaldi (1990 in Edwards, Gandini, Forman 2008) “As crianças
devem sentir que toda a escola, incluindo espaço, materiais e projetos, valoriza e mantém sua
interação e comunicação.”
Diante disto posto apresento, neste artigo, de modo introdutório, estudos dos modelos
teóricos de aprendizagem que julgo pertinentes para professores que buscam aperfeiçoar
suas técnicas e metodologias de ensino. Início com a Aprendizagem Significativa de Ausubel,
passando por Pedro Demo com sua proposta de Educar pela Pesquisa e a Resolução de
Problemas de Pozo. Trago, também, a Pedagogia de Projetos de Pacheco e por fim a Árvore
do Saber-Aprender de Trocmè-Fabre.
Deste modo o estudo procura compreender o tempo e o espaço da comunicação da
aprendizagem que as metodologias de ensino/aprendizagem, acima citadas, dispõem nas
suas caracterizações. E, para tanto, será necessário compreender as metodologias, diagnosticar, nas suas exposições, os fatores tempo e espaço para a comunicação da aprendizagem e
assim sinalizar como o autor contribui, na sua metodologia, a apresentação da aprendizagem.
A partir disto exposto pretende perceber nas teorias de ensino/aprendizagem que dispomos acima, qual é a proeminência da comunicação da aprendizagem proposta por cada
uma delas? Pois as teorias de ensino/aprendizagem pouco retratam o tempo e o espaço de
comunicar a aprendizagem. Fixa-se com clareza no “como” e em apresentar os passos para
uma aprendizagem e não enfatizam o tempo e o espaço de comunicação do aprendente da
sua aprendizagem.
Dessa forma, meu trabalho será fundamentado nas teorias de aprendizagens dos autores: Ausubel, Demo, Pozo, Pacheco e Trocmè-Fabre, evidenciando o ato de comunicar a
aprendizagem nas suas metodologias. Além disso, apresentarei o conceito de comunicação
na língua portuguesa e sua pertinência no ato de aprender.
Portanto, este trabalho pretende compreender a relevância da comunicação e do espaço
de comunicação em cada uma das metodologias de ensino/aprendizagem referidas acima
no processo de aprendizagem dos aprendentes.
Para realização deste trabalho será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, pois sua
“finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre
determinado assunto” (LAKATOS, 1983, p. 45).
A pesquisa bibliográfica procura relacionar as metodologias de ensino no intuito de
uma maior compreensão do processo de aprendizagem apresentado pelos seus defensores.
A investigação e aprofundamento das metodologias apresentadas neste projeto colocará em
discussão o direito dos discentes de comunicação ou de comunicar a aprendizagem e de
interação com seus pares. Pois acredito em uma didática que promove o conviver, as divergências de ideias e o aprender a aprender.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

482

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

COMUNICAÇÃO
Comunicação, no dicionário, tem origem
no latim “communicare”. “É um substantivo feminino que tem ação ou efeito de comunicar,
de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens. . . buscando compartilhar informações”(DICIO,2020). O dicionário
Aurélio descreve, ainda, que a comunicação
é “a capacidade de trocar ou discutir ideias,
de dialogar, com vista ao bom entendimento
entre as pessoas” (IN MATTOS,2010).
Considerando isso, na comunicação da
aprendizagem procuramos encontrar o debate como um meio legítimo de troca de informações pois a “comunicação é que nos liga
ao outro [...] é o que faz reliance (re li ga ção)
[...] é a cola do mundo [...]. A comunicação é
cimento social” (SILVA, 2003).
Sendo a comunicação uma “necessidade básica da pessoa humana, do homem
social” (4) ela também pode ser uma estratégia de aprendizagem, um meio de regular
e transmitir o conhecimento aprendido. Pode
ser expressa de várias maneiras por meio de
um discurso, de um debate, de uma história,
de uma música, de uma escrita, ou seja, ela
oferece um campo de ação por multimeios
que os transmissores criam, na sua melhor
forma, a maneira de se expressar.

ESPAÇO
Espaço é um substantivo masculino que
tem vários significados que pode ser, segundo DICIO (2020), sinônimo de: dimensão;
durabilidade; duração; extensão; superfície;
área; âmbito; lugar; atmosfera; acomodação;
universo; imensidade. Aqui, neste texto vamos
trabalhar com espaço significando lugar, acomodação que é o espaço escolar.
Então este espaço é real, físico, lugar
que ocupamos no nosso cotidiano onde o
espaço é algo visível e perceptível em nosso conhecimento e vivência. Reconhecemos

nossos espaços quando neles encontramos
nossos objetos, nossas memórias, nossos hábitos, ou seja, nossa maneira de viver.
Como espaço físico as escolas deixam
a desejar pois raramente notamos a ocupação dos espaços pelos estudantes imprimindo suas atitudes, sua cultura, suas pesquisas, projetos e, por fim, suas aprendizagens.
Assim, percebemos que a escola não abre
os espaços, não permite sua ocupação pelos
viventes do lugar. Deste modo, os seres que
ali habitam não desenvolvem o sentimento de
pertencimento.
O espaço escolar deve procurar retratar todo o movimento de aprendizagem dos
estudantes, as culturas que ali residem e as
marcas que se imprimem em um espaço de
convivência entre crianças, jovens e adultos.
No mínimo um espaço acolhedor e identificador da nossa presença.
Isto posto, apresento a seguir uma breve exposição das teorias de aprendizagens
que quero estudar neste projeto com a intenção de perpassar por todas elas como apresentação do modelo teórico.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE
DAVID AUSUBEL E JOSEPH NOVAK
A Aprendizagem Significativa de Ausubel e Novak apresenta-se como um “processo por meio do qual uma nova informação se
relaciona, de maneira substantiva (não-literal)
e não arbitrária, a um aspecto relevante da
estrutura cognitiva do indivíduo” (MOREIRA,
1999 p. 11), denominados subsunçores.
Subsunçores são idéias, proposições
que existem na estrutura cognitiva e servem
como idéias-âncoras às novas informações
(MENDES, 2002). São adquiridos pela formação de conceitos que se iniciam no pensamento pré-operatório por meio da experiência
empírico-concreta. A Teoria Cognitiva de Ausubel vê o armazenamento de informações
no cérebro humano como “sendo altamente
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organizado, formando uma espécie de hierarquia conceitual na qual elementos mais
específicos de conhecimento são ligados a
(e assimilados por) conceitos, ou ideias, a
proposições, mais gerais e inclusivos” (MOREIRA,1999 p. 13).
Dessa forma, as estruturas cognitivas
são hierarquias organizadas por conceitos, ou
seja, conceitos e proposições mais inclusivos,
com maior poder de generalização estão no
topo da hierarquia e abrangem conceitos e
proposições menos inclusivos, com menor
poder de generalização (NOVAK; GOWIN,
1984).
A partir desta organização hierárquica
dos conceitos, Joseph D. Novak, colaborador
de David Ausubel, aprimorou a técnica dos
Mapas Conceituais como uma estratégia facilitadora da aprendizagem significativa” (MOREIRA, 1999 p. 9). O mapa conceitual é apresentado, assim, como um recurso didático, de
avaliação é um instrumento de metacognição
que promove o aprender a aprender (MOREIRA, 1999). A comunicação da aprendizagem,
portanto, aparece na forma de mapas conceituais.

EDUCAR PELA PESQUISA DE PEDRO
DEMO
Pedro Demo apresenta uma outra proposta que é de educar pela pesquisa. Nela,
Demo (2005) defende uma educação em que
o estudante passa a ser um parceiro de trabalho, saindo do lugar subalterno e ignorante de
quem apenas recebe informação. E o professor torna-se um pesquisador e (re)construtor
do seu projeto pedagógico (DEMO, 2005).
Segundo Demo, educar pela pesquisa
indica alguns passos. Em primeiro lugar, a
procura do material, que é a investigação, ou
seja, o aluno ter a iniciativa de buscar informações sobre o tema. O próximo passo é a
interpretação própria que é interpretar com
alguma autonomia, ou seja, “compreender o

sentido de um texto implica estabelecer relações entre texto e significado (...)” (DEMO,
2005 p. 24). E o último passo é a reconstrução do conhecimento “que transforma o
aprender entendido como ensinado, treinado,
para o aprender a aprender” (DEMO, 2005 p.
25). A reconstrução do conhecimento, segundo Demo (2005), é um processo complexo
mas natural, pois conhecemos a partir do conhecido, ressignificando os significados.
A comunicação aparece na forma de
trabalhar a informação, pois o aprendente deixa de ser um informado para ser um informante. E, enfim, Demo apresenta como recursos
motivacionais e lúdicos as feiras, gincanas,
jogos, brincadeiras e competições e outros
como “estratégias didáticas, do ponto de
vista metodológico que facilitam ou instiga o
questionamento reconstrutivo” (DEMO, 2005
p. 30).

A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE JUAN
IGNÁCIO POZO
Juan Ignacio Pozo e seus colaboradores apresentam a solução de problemas
como um modelo de aprender a aprender.
“A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e sugestivas
que exijam dos alunos uma atitude ativa e
um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento” (POZO,
1998 p. 9). Assim, segundo Pozo (1998), o
ensino por solução de problemas promove
nos aprendizes o domínio de procedimentos
e de conceitos disponíveis para responder a
situações variadas.
Pozo, então, defende a solução de problemas como conteúdo curricular na Educação Básica, pois isso significa “[...] procurar
e planejar situações suficientemente abertas
para induzir nos alunos uma busca e apropriação de estratégias adequadas não somente
para darem respostas a perguntas escolares
como também às da realidade cotidiana”
(POZO, 1998, p. 14).
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Apesar de exigir conteúdos educacionais de ordem conceituais e atitudinais, na
solução de problemas os conteúdos procedimentais são essenciais e mais relevantes,
por isso requer instrução e ensino do uso
de procedimentos eficazes. Assim, a função
que os procedimentos cumprem na solução
de problemas, segundo Pozo (1998) diferenciam-se em cinco tipos: aquisição da informação; interpretação da informação; análise
da informação; compreensão e organização
conceitual da informação; comunicação da
informação.
Os procedimentos de aquisição da informação são os que estão “relacionados com
a busca, a coleta e a seleção da informação
necessária inicialmente para definir e elaborar o problema e, mais tarde, para resolvê-lo”
(POZO, 1998 p. 147).
O interpretar a informação é decodificar
ou traduzir a informação em linguagem apropriada ao aluno e tem como “finalidade facilitar a conexão da nova informação com conteúdos da memória do aluno” (POZO, 1998 p.
149) ou a ativação de conhecimentos prévios
indispensáveis para compreensão e solução
de problemas.
A análise da informação e realização
de inferências são procedimentos que exigem
habilidades e técnicas de raciocínio. Pois interpretada e decodificada, o estudante habitua-se a analisar e a realizar inferências “com
a finalidade de extrair novos conhecimentos
implícitos na informação apresentada no problema” (POZO, 1998 p. 151).
O procedimento de compreensão e organização conceitual da informação refere-se
à capacidade de diferenciação das ideias
principais e secundárias do texto e as conexões conceituais hierarquizadas, estabelecendo relações entre conceitos que promovam
uma organização conceitual.

E por fim, a comunicação da informação é a transmissão da informação por meio
de expressões orais, escritas, gráficas como
mapas, tabelas e esquemas. Este procedimento é essencial para a educação, porque
é por ele que “a avaliação da aprendizagem
dos alunos está mediada ou determinada
pelo uso que fazem de determinados meios
expressivos de comunicação” (POZO, 1998
p. 156). É importante notar que o procedimento da comunicação da informação exige
planejamento, elaboração de roteiros, escolha
de diferentes tipos de exposições, análise e
exposição de defesa da própria opinião.
Isto posto, pode-se perceber que a comunicação da aprendizagem na solução de
problemas faz parte da última etapa sendo
um lugar importante dentro do processo, exigindo altas habilidades cognitivas.

PEDAGOGIA DE PROJETOS DE JOSÉ
AUGUSTO PACHECO
A Pedagogia de Projetos é defendida
por Pacheco como uma proposta educativa
pela possibilidade de alcançar as mudanças
significativas que se pretende na educação,
e por ser uma oportunidade de pensar o currículo. Assim, Pacheco define o projeto como
“um estudo em profundidade, um plano de
ação sobre uma situação, sobre um problema
ou tema” (PACHECO, 2002 p. 24).
Diferente de uma atividade tradicional
que é isolada e com fim em si mesma, o projeto envolve uma articulação entre intenções e
ações, entre teoria e prática, organizada num
plano que estrutura essas ações (PACHECO,
2002 p. 24). O projeto oferece um espaço
para que “os alunos possam relacionar-se
com o conhecimento através de realizações
concretas” (PACHECO, 2002 p. 35).
O desenvolvimento de um projeto, segundo Pacheco, inicia-se com a escolha de
um tema ou problema que deve ser discutido
com a turma, pode ter sugestões do professor
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e será votada entre os grupos. Com os temas
escolhidos, os grupos criam um título e elaboram uma lista de intenções sobre o que pretendem fazer. Iniciar o trabalho de pesquisa
e, a cada dado coletado, reformular o projeto
e refazer a lista de intenções. Produzir draft e
reformular a data de terminar o projeto.
Produzir o relatório final, construir um
plano de comunicação das informações mais
importantes do projeto, separar materiais diversificados para tornar a comunicação clara.
Esses são necessários. A apresentação final
para a turma pode ser ampliada a apresentação dos projetos para a escola, em reuniões
de pais e a escrita de um artigo para jornal
da escola ou da cidade.
A partir desta descrição dos passos de
um projeto, percebe-se que a comunicação
dos resultados é uma parte considerável do
projeto. A comunicação dos resultados exige
ensaio, escrita, escolha de material e com
isso desenvolve-se, além de outras, a capacidade de análise e de síntese dos estudantes.

A ÁRVORE DO SABER-APRENDER DE
HELENÈ TROCMÈ-FABRE
Trocmè apresenta um referencial cognitivo do saber-aprender em anteposição ao
“aprender a aprender” pois, segundo ela, nós
nascemos para aprender e o “o ser humano
é dotado, ao nascer (e mesmo antes de nascer), de um potencial de aprendizagem, ou
seja, de adaptação e de organização” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 13).
Trocmè propõe que para compreender
o itinerário, o percurso do aprendente, no qual
ele constrói e reconstrói a todo momento, “nós
temos a necessidade de interrogar a vida em
pluralidade, de nos pormos à escuta das ciências do vivo e, em particular, da ‘lógica do
vivente’¹” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 15).
Explica Trocmè que a lógica do vivente
são os diferentes ciclos e durações que colaboram para fazer de nós homo sapiens sa-

piens. E é a lógica do vivente que introduz, de
modo natural, os dois conceitos de evolução
e de estruturação no âmago de nossas aprendizagens, o que ninguém (nem um mestre,
nem um parente) pode fazer em nosso lugar.
E explica que o que nos possibilita evoluir é
a organização e reorganização das estruturas
vivas na interação com o meio, consigo mesmo e com os outros.
Assim, Trocmè propõe as etapas do
saber-aprender em que o aprendente caminha para autonomia e ontonomia “no qual o
aprendente no ato de aprender se engaja e se
investe” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 16). Essas etapas do saber-aprender estão simbolicamente representadas na imagem da árvore,
pois segundo Trocmè, a seiva da árvore sobe
sob tensão e não sob pressão, expressando
os três níveis de estruturação do organismo:
regulação, adaptação e evolução.
Para a autora, aprender é uma interação, sendo um erro ignorar as interações entre os parceiros. E o papel do professor é “o
de lembrar ao aprendente que aprender é,
por essência, a recusa ao fechamento” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 29). E a relação entre
aprendente e professor deve ser de troca, não
unilateral, mas “deve ser estabelecida numa
progressão em direção à troca, onde cada
um emite e recebe, para que se realize a obra
comum” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 29).
As etapas são: saber-descobrir; saber-reconhecer as Leis do Vivo; saber-organizar;
saber-criar sentido; saber-escolher; saber-inovar; saber-trocar; saber-compreender; saber-integrar; saber-comunicar. Elas estão descritas, segundo Trocmè, representando os dez
atos fundamentais da vida mental: contextualizar, decodificar, selecionar, se auto-estruturar,
decidir, adaptar, trocar, compreender, integrar
e comunicar. A seguir, apresento uma breve
colocação que diz respeito à cada etapa da
aprendizagem segundo Tromè:
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• O saber-aprender é a utilização dos
órgãos sensoriais para termos referências do mundo que nos cerca e
contextualizar, permitindo uma relação com o mundo físico.
• O saber-reconhecer as Leis do Vivo
é conhecer as normas do contexto
em que vivemos, como reconhecer
a complexidade e a diversidade das
relações com os outros, com a matéria e conosco mesmo.
• Saber-organizar é o saber comparar,
selecionar, generalizar, abstrair. Entender a complexidade e não ter um
visão linear, simétrica ou causalista
da realidade.
• Saber-criar sentido é “saber dar
sentido a partir do que somos, do
que fomos, do que queremos ser”
(TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 37). Dar
sentido a partir das junções da nossa afetividade, memória, medos, sonhos. . . com as nossas “reações
sensoriais para que possa emergir
o sentido” (TROCMÈ-FABRE, 2004
p. 37).
• Saber-escolher é colocar o cérebro,
o pensamento em situação de escolha, de engajamento, ou seja, entrar
em relação com seu próprio sistema
de referência.
• Saber-inovar é criar, é saber diferenciar e acolher o inesperado, é enriquecer o que já sabemos. Este criar é
numa perspectiva de troca, “é entrar
em relação (...), é deixar lugar ao outro para a sua própria interpretação
(...)” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 40).

• Saber-trocar significa posicionar, exprimir e abrir para a relação social,
para a reciprocidade, para a obra comum. Deve ser proposto o “tempo
de integração, de reação, de expressão” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 41),
iniciando o caminho da autonomia
que se manifesta nos próximos 3
saberes.
• Saber-compreender é a capacidade
de entrar em relação, de construir a
troca, de refletir, de devolver a imagem, de entrar em ressonância. . .”
(TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 43).
• Saber-integrar significa “acolher, englobar, o que exige um sentido profundo do conjunto, da globalidade
do real [...]” (TROCMÈ-FABRE, 2004
p. 43).
• Saber-comunicar “que representa
o saber-Ser com maiúscula” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 43).
E Trocmè acrescenta: “é evidente que,
para subir pelos ramos da árvore do saber-aprender, somente o aprendente está no comando” (TROCMÈ-FABRE, 2004 p. 43).
Pode-se perceber que os estudos de
Trocmè evidenciam a troca, a comunicação, o
debate e a inferência como pontos essenciais
no processo de aprendizagem. Na caminhada
da aprendizagem, o aprendente está sempre
em contato com o outro, com a natureza, com
ele mesmo. O vivo, o movimento, o conflito, a
interação dos seres estão sempre expostos,
expressos e axiomáticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste passeio pelas metodologias de ensino podemos considerar esses autores
progressistas pelas suas visões sobre aprendizagem. Todas essas metodologias apresentam
a aprendizagem como um processo de descoberta, um fazer do aprendente. As atitudes dos
estudantes são essenciais para a aquisição da aprendizagem sendo sujeitos ativos e participativos.
O papel do professor é destacado como um orientador da aprendizagem, um sujeito que
aprende junto, que conduz o estudante às suas dúvidas, a experimentar, a descobrir sobre o
mundo em seu entorno. Como descreve Paulo Freire (2003, p.118):
Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o
de me esforçar para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo para que
o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno
a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar
de recebê-la, na íntegra, de mim (FREIRE, 2003, p.118).
Isto posto, é perceptível que todas essas metodologias abrangem de uma forma, ou de
outra, a necessidade da comunicação da aprendizagem e dos espaços destinados à essa
comunicação.
Como exemplo a metodologia Educar pela Pesquisa apresentada por Demo (2005) que
cita como “recursos a motivações lúdicas” organizações de eventos como feiras, gincana.
Assim, apontando esse exemplo, podemos perceber que a ocupação dos espaços da escola
e a comunicação da aprendizagem é exposta apenas no final do trabalho como algo “lúdico”
ou também de motivação e/ou “reconstrutivo”.
Já Pozo (1998) indica que a comunicação da aprendizagem “[. . .]é realizada através
de procedimentos de Expressão oral [. . .]” , e, também cita mais formas de comunicação da
informação como: expressão escrita, mapas, gráficos e recursos tecnológicos entre outros.
Mas mesmo assim, restringe toda forma de comunicação e de ferramentas que temos disponível para nossa expressão. E ainda assim, não identificamos o uso dos espaços escolares
para a comunicação da aprendizagem através da Solução de Problemas.
Desta forma constatamos que mesmo as metodologias mais progressistas não contam
com a importância da comunicação como modo de interação, de discussão e de aprendizagem com os outros e de exposição da construção do conhecimento.
Atentamos-nos, também, que os espaços escolares não são citados, explorados ou
mesmo percebidos como espaços potentes para a comunicação da aprendizagem, como
lugar de pertencimento e como lugar de expressão das aprendizagens, dos pensamentos,
das descobertas e da convivência entre os pertencentes.
Finalizo com a fala de Carla Rinaldi (2012) que expressa a singularidade que é a comunicação e a ocupação dos espaços escolares para uma efetiva aprendizagem e sentimento
de inclusão,
Compartilhar a documentação representa participar de um verdadeiro ato de
democracia, dando suporte à visibilidade e à cultura da infância, tanto dentro quanto fora da escola: participação democrática, ou "democracia participativa", que é
resultado da troca e da visibilidade (Carla RINALDI, 2012, p. 113).
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CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: A BNCC NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Entendendo a importância do desenvolvimento motor para o processo de ensino
aprendizagem na educação infantil, a Base Nacional Curricular Comum vem, através dos campos
de experiência estabelecer os direitos de aprendizagem das crianças. Esta contribuição acadêmica
busca discorrer sobre as experiências de corpo, gestos e movimentos que são propostas no
documento que embasa a pesquisa, e quais aprendizagens são construídas pelas crianças diante
dessas situações de representação e interação com o espaço, o outro e o mundo. O campo
de desenvolvimento corporal, perpassa por toda a aprendizagem infantil, diversos autores se
debruçaram no entendimento sobre as aprendizagens diante dessas práticas, mediante essa
relevância, alguns desses pesquisadores embasaram a pesquisa que segue como contribuição
para a implementação da BNCC.

Palavras-chave: Educação infantil; Desenvolvimento motor; BNCC.
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INTRODUÇÃO

D

iante da nova perspectiva de contemplar o currículo da educação infantil, o governo federal tem como novo documento atual a Base Nacional Curricular Comum
que norteia educação básica em todo o país, reorganizando-as em campos de
aprendizagens e estabelecendo os direitos de aprendizagens das crianças, colocando-as
como centro do processo educativo.
Neste sentido, observar como cada campo de experiência promove o desenvolvimento
na educação infantil é papel da escola enquanto pesquisadora das possibilidades pedagógicas da infância.
Desse modo, tem-se como objetivo geral deste artigo analisar a necessidade que as
crianças apresentam de se movimentar e, como esse movimento é fio condutor para aprendizagens posteriores, esse breve estudo tem como objetivo trazer uma reflexão sobre como o
movimento é visto pelo documento oficial, a BNCC e sua importância para o desenvolvimento
infantil.
E, como objetivos específicos, têm-se salientar as aprendizagens através do movimento, qual papel do movimento diante do ensino/aprendizagem na educação infantil e como o
campo de experiência norteia o trabalho pedagógico e apoia o planejamento, abordando o
desenvolvimento motor e a prática corporal na educação de crianças.
Este trabalho justifica-se pelo fato das crianças em seu aprendizado durante a passagem
pela educação infantil, ser perceptível às suas dificuldades na movimentação e coordenação,
sabendo da necessidade do movimento na criança e, entendendo que a aprendizagem também se dá por e através dele, ampliar suas possibilidades e até as dificuldades posteriores é
indispensável para o desenvolvimento da aprendizagem. Portanto, podemos entender que a
importância do desenvolvimento motor e aprendizagem pelo movimento no processo de ensino aprendizagem na educação infantil, a BNCC vem, através dos campos de experiência que
norteiam e apoiam o planejamento pedagógico, trazer o campo: corpo, gestos e movimentos
abordar a importância do desenvolvimento motor e da prática corporal na Educação Infantil.
As propostas contidas no documento que embasa a pesquisa, e o levantamento de
autores que corroboram com as pesquisas e ideias que tratam da motricidade como forma
de aprendizagem infantil, buscam dar conta de entender quais são essas aprendizagens e
como são construídas pelas crianças diante das situações de representação e interação com
o espaço, outro e o mundo.
O campo de desenvolvimento corporal, perpassa por toda a aprendizagem infantil, diversos autores se debruçaram no entendimento sobre as aprendizagens diante dessas práticas,
mediante essa relevância, alguns desses pesquisadores embasaram a pesquisa que segue
como contribuição para a implementação da BNCC.

30 - outubro/2021 - Educar FCE

492

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

NOÇÃO CORPORAL E
DESENVOLVIMENTO MOTOR DA
CRIANÇA
O conhecimento do próprio corpo é fundamental para o desenvolvimento motor que
é contínuo e individual; a criança age com
todo seu corpo, ou seja, acontece de maneira
diferente e em tempos diferentes para cada
criança de acordo com suas experiências.
Por muitos anos o corpo foi colocado
em segundo plano em relação ao ser humano
em desenvolvimento, Fonseca (1996) ressalta:
“Desde Aristóteles, passando pelo cristianismo, o corpo é considerado objeto do homem e
justifica-o na sua existência” (FONSECA,1996,
p. 57). O corpo era fragmentado do ser, dividindo-se corpo, mente e alma como partes
separadas de um mesmo todo tratado como
um objeto a ser usado pelo homem.
A noção de esquema corporal se dá
posteriormente com estudo das sensações,
patologias e das relações corporais com o conhecimento do EU, esta noção não está ligada apenas à atividade motora, mas também
aos aspectos emocionais e as necessidades
biológicas.
Fonseca (1996) explica: “Schilder entende o esquema corporal como o conhecimento da experiência do nosso corpo, resultado de uma síntese de impressões sensoriais
diversas” (FONSECA,1996, p. 59).
O desenvolvimento da noção corporal
se dá ao longo da infância e projeta-se em
evolução durante toda a vida; a tonicidade
e as experiências motoras com os objetos e
com o outro, desenvolvem outros aspectos
como, por exemplo, a linguagem. Fonseca
(1996), ainda fala das influências dos objetos e do outro no conhecimento corporal e
na aquisição da linguagem. Desta forma, o
conhecimento do corpo está ligado à manipulação dos objetos, e esses dois têm origem
na função da linguagem.

Para as crianças, o movimento é a ação
do pensamento, principalmente quando ela
ainda não adquiriu a linguagem; na escola
muitas atividades podem ser desenvolvidas
para a aquisição da noção corporal e movimento, neste sentido a BNCC expõe:
Com o corpo (por meio dos sentidos,
gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem
relações, expressam-se, brincam e produzem
conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se,
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens,
como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e
se expressam no entrelaçamento entre corpo,
emoção e linguagem. As crianças conhecem
e reconhecem as sensações e funções de
seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus
limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
consciência sobre o que é seguro e o que
pode ser um risco à sua integridade física
(BRASIL, 2017, p. 40-41).
Desta forma o documento relaciona as
vivências com as aprendizagens e os aspectos de tempo/espaço como contribuições
para a aquisição da consciência corporal,
afim de ampliar as potencialidades, sempre
colocando os limites de cada criança como
base de mediação das possibilidades.
Outra contribuição para saber qual o
nível de entendimento corporal da criança é
o desenho da forma humana: “Os rabiscos
dos desenhos iniciais são o esboço da representação do corpo vivido, ou seja, refletem o
nível de integração” (FONSECA,1996,69). O
autor afirma que as integrações e vivências
refletem na representação gráfica da criança.
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Na perspectiva motora como desenvolvimento da criança, o corpo é o principal
meio de comunicação no período pré-verbal.
O movimento é desenvolvido através das
brincadeiras, jogos, manipulação de objetos
e atividades lúdicas que permitem a criança
perceber e intercalar o vivido, o operatório e
o mental, fazendo a ligação cognitiva com as
experiências exploratórias.
A motricidade está sempre relacionada
à afetividade e formação cognitiva pois estão presentes constantemente na evolução
da criança que percebe, em função de seu
corpo, todas as coisas que a cercam. Nesta
percepção, o objeto tem papel significante no
desenvolvimento motor, ao se movimentar e
manipular objetos a criança sente prazer e se
relaciona de modo que, integram a movimentação e o objeto às suas experiências vividas
como aprendizagem.
O trabalho com o movimento demonstra
as múltiplas funções e manifestações do ato
motor, propiciando amplo desenvolvimento da
motricidade das crianças, incluindo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas
nas atividades cotidianas. O movimento em
se vestir e se despir, calçar e descalçar, amarrar, abotoar, etc. estão estritamente ligados à
aprendizagem cognitiva e à motricidade, para
realizar tais tarefas a criança precisa ter sua
noção corporal bem definida para avançar,
posteriormente em seus aprendizados.
A consciência corporal, a motricidade
e sua relação perceptivo-motora estão associadas ao desenvolvimento psicomotor, juntamente com o mundo social e afetivo, e a
autonomia que abre as portas do mundo para
a vivência da criança:

A corporalidade encarada na sua totalidade aparece imediatamente como a abertura para o mundo. O corpo é o eixo de percepção existencial, é o agente do sujeito na
percepção do mundo que o envolve (FONSECA, 1996, p. 60).
Desta forma o autor enfatiza que, o corpo é que envolve o homem no mundo, um
mundo cheio de experiências e relações para
que este evolua e se desenvolva. O desenvolvimento da criança e sua evolução, não se
realizam de um modo regular e progressivo,
mas sim por saltos qualitativos, o período do
nascimento aos sete anos é importante em
decorrência das transformações que o organismo sofre; a principal característica qualitativa é a precisão de movimentos.
Com as ligações neuronais realizadas
nos primeiros anos de vida, a criança adquire habilidades que dizem respeito à evolução psicomotora. A coordenação manual,
a visão motora e a atenção, são aspectos
do desenvolvimento psicomotor. O controle
e a maturação corporal refletem na postura e
coordenação dos movimentos; os músculos
e tronco continuam em maturação durante o
crescimento da criança, os movimentos vão
se aperfeiçoando e se tornando intencionais
a partir da manipulação dos objetos.
Ao longo do crescimento, a principal
característica motora da criança é o deslocamento corporal; a criança dá saltos qualitativos em sua locomoção, senta, engatinha,
anda, marcha e aperfeiçoa a percepção visual
e sinestésica que, através das experiências
vivenciadas diariamente, vão se integrando à
memória motora e maturando o sistema nervoso: “A maturação do sistema nervoso se
manifesta através do aperfeiçoamento constante das funções já existentes”(COSTALLAT,
1981, p. 18).
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De acordo com a autora, vemos que um
sistema nervoso está em maturação quando
a criança expressa uma função mais aperfeiçoada. Segundo a autora, o período da pré-infância é onde se desenvolve a motricidade,
sendo esse desenvolvimento e aperfeiçoamento permanentes.
A criança continua em desenvolvimentos, e entre 4 e 5 anos atinge um período
de maturação intelectual e motora, adquire
coordenação motora fina e ocular, realizando
atividades mais complexas; as atividades que
não passavam de garatujas, começam a ter
formas definidas, o manejo de materiais que
exigem o movimento de pinça dos dedos e
equilíbrio manual já estão adquiridos.
No período de 5 a 6 anos, o ritmo e a
precisão geral dos movimentos já estão efetuados, a evolução da motricidade se dá através
das possibilidades de ação, Fonseca (1996)
afirma: “É pela motricidade e pela visão que
a criança descobre o mundo dos objetos, o
mundo dos outros e o seu próprio mundo”
(FONSECA,1996, p. 43). Toda a evolução
da criança passa pela motricidade, antes de
qualquer função motriz, há a evolução da noção de objeto que está relacionada à gênese
da psicomotricidade. Fonseca (1996) diz:
Antes que o ato motor atinja a sua perfeição, nascem outros tipos de relações espaço-corporais muito interessantes. O corpo
passa sucessivamente por ser percebido, depois conhecido, e finalmente vivido e representado, ao mesmo tempo em que o espaço
passa por ser livre e não organizado, depois
orientado e finalmente também representado
(FONSECA, 1996, p. 44).
O desenvolvimento motor existe nas
possibilidades de ação, a organização motora se dá através da sincronia de maturação
dos sistemas nervoso, sensitivo e sensorial.

LUGAR DO CORPO E DO MOVIMENTO
NA APRENDIZAGEM
Esta pesquisa de cunho bibliográfico,
traz análises das pesquisas desenvolvidas
acerca do movimento corporal no desenvolvimento infantil, tendo como aporte a Base
Nacional Comum Curricular, os estudos de
Vítor da Fonseca, Dalila Molina de Costallat,
e Celso Antunes.
Analisando as publicações e trabalhos
científicos que discutem sobre as aprendizagens diante do movimento, observa-se que a
educação pelo movimento favorece todas as
aprendizagens; a criança precisa da tomada
de consciência de seu corpo, a partir disto
ela se apropria da cultura e, através dos movimentos corporais, expressa seu aprendizado.
De acordo com o BNCC (2017, p. 41):
“Na Educação Infantil, o corpo das crianças
ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação
e a liberdade[...]”; desta forma, o corpo é a
centralidade das ações educativas e tem uma
significativa relação com as aprendizagens
autônomas.
Na educação infantil, manter contato
com a relação da corporeidade é fato presente, a aprendizagem passa por todo o corpo, e
ao se movimentar expressivamente, a criança
mostra isso efetivamente. A educação pelo
movimento se dá através da relação corporal entre crianças e adultos, entre as próprias
crianças e pela interação com o meio e os
objetos; as relações emocionais e de vínculos
que a criança faz, passam pelo seu corpo
formando sua personalidade e expressão.
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É perceptível que a corporeidade também influencia na formação da personalidade
da criança, visto que é uma das formas de
expressão mais usadas antes da aquisição
da linguagem:
Desde os fenômenos emocionais, em
que o corpo é simultaneamente receptor e
emissor, até a criação dos afetos, após o
rompimento do bloqueio espacial inicial e da
imposição bio rítmica, o corpo nunca perde a
sua dimensão expressiva e fundamentalmente criativa e personalística (FONSECA, 1996,
p. 70).
O corpo e o movimento são subsídios
da aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem na educação infantil depende
das atividades práticas proporcionadas pelos
educadores, das interações das crianças com
o meio e com o outro, e da noção corporal
desenvolvida.
Como importante aliado da aquisição
de conhecimento e desenvolvimento da inteligência, a prática de expressão corporal auxilia na integração e socialização da criança.
Neste sentido, o movimento está presente de
tal forma que permite à criança explorar o
mundo e viver experiências concretas, sobre
as quais são construídas as noções básicas
para o desenvolvimento intelectual.
Algumas práticas corporais realizadas
na escola como: jogo, brincadeira, dança e
atividades lúdicas são, para a criança, a expressão de sua criatividade que modifica-se
ao entrar em contato com o mundo exterior.
Desta forma, o BNCC propõe que:

[...] a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças
possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e
vivenciar um amplo repertório de movimentos,
gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais
como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando-se em berços,
mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se,
correr, dar cambalhotas, alongar-se etc(BRASIL, 2017, p. 41).
Nesta perspectiva, vemos a educação
infantil como imprescindível prioridade para
as crianças, que ao invés de não ser obrigatória, deveria ser etapa principal da educação da pessoa, e o educador desse nível
deveria ter a certeza da paixão por ensinar as
crianças e a consciência de que tem em suas
mãos tesouros a se descobrirem.

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA
CRIANÇA
O desenvolvimento da criança e sua
evolução, não se realizam de um modo regular e progressivo, mas sim por saltos qualitativos. No desenvolvimento psicomotor, o
período do nascimento aos sete anos é importante em decorrência das transformações
que o organismo sofre; a principal característica qualitativa é a precisão de movimentos.
Ao nascer, a criança tem movimentos
descoordenado e involuntários que são os
reflexos inatos, a falta de controle tônico faz
com que a criança se mexa desordenadamente, esses movimentos vão se aperfeiçoar
mais tarde, de acordo com suas experiências:
“A atividade do recém-nascido constitui uma
expressão motriz diferente, de caráter global e
reflexo; os movimentos são associados e não
aparece nenhum sinal de domínio da atividade voluntária [...]” (COSTALLAT, 1981, p. 15).
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Os movimentos dos bebês são involuntários e vão se modificar à medida que seu
sistema nervoso for se desenvolvendo. Com
as ligações neuronais realizadas nos primeiros anos de vida, a criança adquire habilidades que dizem respeito à evolução psicomotora. A coordenação manual, viso motora e
a atenção, são aspectos do desenvolvimento psicomotor, outro aspecto importante é a
atenção, COSTALLAT (1981) fala:
O desenvolvimento das formas de atenção, dispositivo psicomotor importantíssimo
na evolução de qualquer tipo de aprendizagem, se baseia no progressivo controle da
posição de olhos, da cabeça e da correta
coordenação do sistema motor ocular (COSTALLAT, 1981, p.16).
O controle e a maturação corporal refletem na postura e coordenação dos movimentos; os músculos e tronco continuam em
maturação durante o crescimento da criança,
os movimentos vão se aperfeiçoando e se
tornando intencionais a partir da manipulação
dos objetos.
A lateralidade aparece depois de 40
semanas, a criança se prepara para a tendência uni destra ao mesmo tempo em que
se apropria da preensão com toda a mão.
COSTALLAT (1981) indica:
Entre os 9 meses e o primeiro ano aparece a discriminação aperfeiçoada do dedo
indicador, e por volta das 40 semanas a criança pode apontar com ele; na mesma época, a
preensão se aperfeiçoa e em forma de pinça
com o indicador e o polegar (COSTALLAT,
1981, p. 17).

Ao longo do crescimento, a principal
característica motora da criança é o deslocamento corporal; a criança dá saltos qualitativos em sua locomoção, senta, engatinha,
anda, marcha e aperfeiçoa a percepção visual
e sinestésica que, através das experiências
vivenciadas diariamente, vão se integrando
à memória motora e maturando o sistema
nervoso: “A maturação do sistema nervoso
se manifesta através do aperfeiçoamento
constante das funções já existentes.”(COSTALLAT,1981,18); de acordo com a autora,
vemos que um sistema nervoso está em maturação quando a criança expressa uma função mais aperfeiçoada.
No período de 1 a 2 anos, a progressão
do controle corporal e a iniciação da marcha
são aquisições para uma futura precisão dos
movimentos. Nesta faixa etária, a manipulação de objetos e a variedade de experiências
de manipulação preensora colocam em jogo
a aprendizagem de movimentos: “A aprendizagem motora, que se baseia no desenvolvimento conseguido, vai aperfeiçoar, nesta época, certas formas de conduta que passarão
a ser permanentes” (COSTALLAT,1981,18).
Segundo a autora, o período da pré-infância é onde se desenvolve a motricidade, sendo esse desenvolvimento e aperfeiçoamento permanentes. Aos 3 anos há um
aumento da precisão manual e, consequentemente dos gestos; com a aquisição da linguagem, a criança começa a se expressar e
criar através de gestos coordenados e diferenciados com maior precisão.
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COSTALLAT (1981) afirma que aos 3
anos a criança adquire atos de coordenação
bi manual e precisões que, futuramente, com
a repetição irão se tornar movimentos mecanizados tais como se vestir, comer, etc.: “É
o período de aprendizagem prévia a todo o
movimento mecanizado e nele a coordenação viso motora, implícita nestes movimentos,
se estabelece cada vez com maior exatidão”
(COSTALLAT, 1981, p. 20).
A criança continua em desenvolvimentos, e entre 4 e 5 anos atinge um período
de maturação intelectual e motora, adquire
coordenação motora fina e ocular, realizando
atividades mais complexas; as atividades que
não passavam de garatujas, começam a ter
formas definidas, o manejo de materiais que
exigem o movimento de pinça dos dedos e
equilíbrio manual já estão adquiridos.
O controle dos movimentos involuntários está acentuado na idade pré-escolar, pois
estes movimentos impedem a realização de
atividades que exigem atenção e concentração, como recortar, colorir, colar, etc. Não
podemos confundir a inibição de movimentos involuntários, com a repreensão dos movimentos da criança.
Para a evolução do movimento, o trabalho de preensão é necessário na aprendizagem infantil; ainda que a criança tenha
o domínio de habilidades motoras, quando
um movimento novo é apresentado a ela, seu
aprendizado é reorganizado para a aquisição
deste novo desafio, dentro desta perspectiva, ainda temos que, cada criança tem seu
tempo de desenvolvimento. De acordo com
COSTALLAT (1981):
Esta característica da evolução do movimento constitui, por lógica consequência,
uma lei de aprendizagem que deve ser respeitada em qualquer momento da vida, quando
se trata de um movimento novo que exige
precisão [...]” (COSTALLAT,1981, p. 22).

No período de 5 a 6 anos, o ritmo e
a precisão geral dos movimentos já estão
efetuados, a evolução da motricidade se dá
através das possibilidades de ação, FONSECA (1996) afirma: “É pela motricidade e pela
visão que a criança descobre o mundo dos
objetos, o mundo dos outros e o seu próprio
mundo” (FONSECA,1996,43); toda a evolução da criança passa pela motricidade, antes
de qualquer função motriz, há a evolução da
noção de objeto que está relacionada à gênese da psicomotricidade.
FONSECA (1996) diz:
Antes que o ato motor atinja a sua perfeição, nascem outros tipos de relações espaço-corporais muito interessantes. O corpo
passa sucessivamente por ser percebido, depois conhecido, e finalmente vivido e representado, ao mesmo tempo em que o espaço
passa por ser livre e não organizado, depois
orientado e finalmente também representado
(FONSECA, 1996, p. 44).
O desenvolvimento motor existe nas
possibilidades de ação, a organização motora
se dá através da sincronia de maturação dos
sistemas nervoso, sensitivo e sensorial.

CURRÍCULO E MOVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Um currículo de educação infantil deve
compreender todas as experiências oferecidas para um desenvolvimento pleno da criança e sua integração social. As preocupações
com as experiências que se deve abordar
nesse nível de educação são muitas, pois as
crianças pequenas precisam de muitos estímulos, Celso Antunes (2004), especialista em
inteligência e cognição, diz sobre currículo:
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[...] 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).

O brinquedo e o brincar são fatores indispensáveis no desenvolvimento da criança,
através da brincadeira verifica-se uma forma
de expressão relacionada à motricidade; esses dois fatores, em conjunto auxiliam no
desenvolvimento relacionando a criança, o
meio ambiente e o meio social. Considerando o brincar um dos direitos de aprendizagem
permeando toda prática pedagógica a BNCC
(2017) ainda diz:

Considerando a importância do movimento, o BNCC (2017) traz o campo de experiência corpo, gestos e movimentos, trazendo
os objetivos de aprendizagem de cada fase
da educação infantil, considerando a diversidade de práticas pedagógicas e a ludicidade
que caracterizam a educação infantil, refletindo as diferentes concepções atribuídas ao
movimento no cotidiano das escolas.

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).

O movimento, além de fazer parte do
currículo, ainda é benéfico para o desenvolvimento infantil, proporcionando o desenvolvimento das capacidades de criar das crianças
e suas inúmeras possibilidades de expressão.
Como proposta da BNCC (2017, p. 47): “
Criar com o corpo formas diversificadas de
expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto
em brincadeiras, dança, teatro, música”.
Nota-se que a movimentação envolve
funções cognitivas e práticas, relevantes para
o desenvolvimento e crescimento da criança.
Para tal movimentação, a criança necessita
de espaço, tempo e autonomia para interagir com o corpo; a partir dessas interações
é possível notar também a necessidade da
brincadeira e jogo lúdico como fio condutor
das experiências propostas.

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.
A observação e mediação da aprendizagem das possibilidades pelo adulto são importantes para as aquisições da criança, porém, mais importante que isso é a autonomia
que ela tem; a confiança passada pelo adulto
educador auxilia na aceitação de desafios e
criação com o corpo, tornando o movimento
instrumento de aprendizagem da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do processo de ensino aprendizagem e de desenvolvimento, observa-se que as
experiências vividas pelas crianças e suas interações são muito importantes, pois, colocam
as funções cognitivas e motoras em maturação.
Não podemos deixar de levar em consideração, o papel da escola e do educador nas
aquisições infantis; as instituições estão se reorganizando a fim de pensarem a criança como
agente de seu aprendizado, colocando-as como protagonistas de suas aprendizagens, desafiando-as a se superarem em suas dificuldades.
As aquisições motoras permitiram às crianças encararem as aprendizagens escolares
posteriores (ler, escrever, calcular, etc.), sem quaisquer carências instrumentais, vivenciando
situações que serão preponderantes para as aquisições futuras. Neste sentido, a motricidade assume uma visão pedagógica de característica qualitativa, tornando as atividades que
envolvem movimento e o lúdico, ponto integrador dos demais aspectos do desenvolvimento.
A motricidade contribui para os desenvolvimentos e aprendizagens posteriores da criança. Na educação infantil, muitas habilidades preponderantemente o movimento são vivências
e estímulos cognitivos. A noção corporal, as atividades motoras e o entendimento de seus
benefícios pelo educador, irão nortear o planejamento pedagógico, a fim de observar a criança
e seu desenvolvimento global.
A função de educar da escola deve compreender as necessidades da criança, uma
delas é o movimento, que gera aprendizagem e é reprimido a todo momento pelo adulto que
desconhece essa temática. Esses movimentos se tornam aprendizagem, a partir do momento
que o educador dá sentido a eles, reconhece sua importância, possibilita e incentiva a criança
que use seu corpo todo para aprender, não apenas o cognitivo. Seria a educação de corpo
inteiro beneficiando o cognitivo da criança em desenvolvimento, tornando sua aprendizagem
significativa.
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O PROFESSOR É MEDIADOR NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
RESUMO: O professor é mediador no processo de ensino-aprendizagem, sendo assim para
acontecer um eficaz conhecimento é indispensável que haja a preocupação do professor em
organizar situações de aprendizagem que permitam ao aluno se envolver de forma significativa no
próprio processo de aprendizagem, propor estratégias de ensino que possam provocar discussão,
desenvolver o espírito investigativo, estimular a descoberta, e exercitar a autonomia do aluno,
visando atingir objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores relativos aos conteúdos, habilidades,
hábitos e à formação de atitudes. O professor deve ser flexível em seus métodos e processos e
para ser eficaz, deve adaptar seu ponto de vista ao da criança. Uma tarefa que não é nada fácil.
O professor precisa ter consciência do que faz ou pensa a respeito da prática pedagógica, ter
uma visão crítica das atividades e procedimentos na sala de aula e dos valores culturais de sua
função docente; adotar uma postura de pesquisador e não apenas de transmissor; ter um melhor
conhecimento dos conteúdos escolares e das características do desenvolvimento e aprendizagem
de seus alunos. Entende-se por práticas educativas na escola, a prática pedagógica proporcionada
pelos professores em sala de aula e a maneira como será passado determinado conteúdo, seja
através de objetos, materiais, enfim tudo que diz respeito ao ato de ensinar. Contudo o professor
que tem papel importante define que intenção pedagógica irá aderir em sala de aula. Portanto,
notamos que a prática educativa está cada vez mais ligada ao processo de aprendizagem e
com isso percebemos que o educando aprende aquilo que lhe é importante, ou o que lhe causa
significado, os meios que o professor proporciona em sala de aula é “que dá colorido às aulas
tornando-as mais dinâmicas e significativas”, quer dizer que o educando busca aprender aquilo
que lhe interessa, com isso se faz necessário agregar a prática com o interesse do aluno.
Palavras-chave: Práticas Educativas; Escola; Pedagógica; Professores.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

503

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

INTRODUÇÃO

N

este trabalho vou apresentar temas que estão diretamente interligados, seguindo
as seguintes seções: Práticas Educativas no Cotidiano de Sala de Aula; Práticas
Educativas na Educação Infantil; Planejamentos e sua Importância no Ato de
Ensinar desde a Educação Infantil; A Importância da Literatura Infantil Integrando as Práticas
Educativas; O Brincar nas Práticas Voltadas para a Educação Infantil.
Estabelece neste estudo uma reflexão a respeito dos conceitos diante de toda minha
aprendizagem nesta caminhada por meio das práticas pedagógicas, quanto às noções de
conduzir o processo ensino-aprendizagem, avaliando os alunos e a mim mesma, contribuindo
para a construção profissional e na vida de cada criança.
O objetivo deste trabalho pretende reconhecer o papel das práticas educativas desenvolvidas no cotidiano de sala de aula como caminho para realização eficiente do processo
de ensino e aprendizagem. Mas como as Práticas Educativas podem ajudar durante o ato
de ensinar? As práticas educativas, ou seja, a educação como um todo é parte importante
não só no âmbito escolar, mas também na sociedade como um todo, pois a educação é um
fenômeno social e universal, sendo uma necessidade a toda a atividade humana.
O processo educativo em questões de ensino, conhecimentos e habilidades são proporcionadas com o objetivo de desenvolver o raciocínio, ensinar a pensar sobre diferentes
fatores, auxiliando no crescimento intelectual, enfatizando assim o brincar, criar e pensar de
cada criança, na qual possibilita que elas entrem em contato com seu corpo, seus sentimentos
e suas possibilidades de limites com exposição sobre práticas educativas, ou seja, a importância de aprender brincando, aprender de maneira lúdica, despertando o interesse de cada um.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS, OU SEJA, A
EDUCAÇÃO COMO UM TODO É PARTE
IMPORTANTE
As práticas educativas, ou seja, a educação como um todo é parte importante e
porque não determinante na formação de
todo indivíduo. Não só no âmbito escolar, mas
também na sociedade como um todo, pois a
educação é um fenômeno social e universal,
sendo uma necessidade a toda a atividade
human (LIBÂNEO, 1994, p. 48).
Ao relacionarem-se as práticas educativas e processos educacionais temos em
mãos ferramentas essenciais a aplicação de
conteúdos e o alcance dos objetivos propostos dentro de um determinado assunto no
âmbito escolar, é com coerência e dedicação no processo ensino aprendizagem que o
professor com sua percepção e competência
proporcionará a seus alunos a melhor forma
de aproveitar o que lhes é ensinado.
As práticas educativas, como parte
integrante das metodologias de ensino são
fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, diante do ato de educar aprimoram-se várias questões a serem avaliadas e
discutidas de forma abrangente e ampla. O
professor é essencial nesta relação entre as
práticas educativas e seus alunos, cabe a ele
fazer com que todo processo ocorra de forma
agradável e de acordo com seus objetivos
propostos.
No proceder desta prática buscou-se
ligar de forma simples práticas educativas,
objetivos e atividades que apontassem proporcionar um aprendizado espontâneo e
eficiente, pois sem dúvida com estímulos
corretos e lúdicos todo saber torna-se mais
prazeroso e gratificante para o profissional e
para que a aprendizagem se efetive no mundo infantil e mesmo no mundo adulto.
O professor tem um papel importantíssimo dentro das práticas educativas como
um todo, e isto pode ocorrer de forma variada seja apenas dando pequenas instruções

como fazendo somente observações. Sem
dúvida o professor é a ponte entre as interações do mudo físico com o social (BRAGANÇA, 2008, p. 24).
O processo educativo em si independe
do ambiente em que este esteja sendo disponibilizado, pois se o indivíduo estiver instruído
das práticas corretas, este processo pode se
dar de forma ampla oportunizando assim um
ensino de qualidade. Os múltiplos aspectos
que contribuem para a criação de oportunidades de aprendizagem têm como principal
meta permitir ao educador estratégias e objetivos que em conjunto com a participação
do educando possam melhorar a qualidade
do ensino.
O ambiente de aprendizagem escolar é
um lugar previamente organizado para promover oportunidades de aprendizagem e que se
constitui de forma única na medida em que é
socialmente construído por alunos e professores a partir das interações que estabelecem
entre si e com as demais fontes materiais e
simbólicas do ambiente (MOREIRA, 2007, p.
34).
Relacionando à vivência do aluno, ligado ao conhecimento que este já carrega em
sua bagagem educacional é possível tornar o
ato de educar no ambiente escolar algo atrativo e prazeroso ao educando. Hoje pode-se
dizer que tanto a prática educativa, bem como
os objetivos e conteúdos relacionados ao ensino estão fortemente ligados a fins ideológicos, políticos e sociais, por isso mais ainda
justifica-se a ligação entre todas as partes.
Segundo Bragança (2008, p. 32), ‘’Ensinar e aprender envolve personagens que
podem ser influenciados em sua dinâmica
relacional por diversos fatores que permitem
contribuir ou não para a criação de oportunidades de aprendizagem’’.
As práticas educativas permeiam por
todo o processo educativo, não existe um
momento de aprendizado sem uma prática
educativa efetiva e direcionada e diante disso
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o professor deve proporcionar todo seu fundamento didático e metodológico para que
ao entrar em uma sala de aula ou em outro
ambiente onde se possa realizar-se o ato de
educar, ele seja claro seguro e acima de tudo
um ponto de referência aos seus educandos.
Não podemos falar da relação professor aluno sem esquecer o processo de ensino, pois a escolha da prática educativa vai
influenciar nessa relação que por imediato
gera o efeito do processo educativo. Quanto
mais se deixar docilmente encher, tanto melhores educandos se tornam um ato de depositar, em que os educandos são depositários
e o educador o depositante (FREIRE,1996,
p. 84).
Neste sentido, o ponto de partida do
educador é determinar que aluno quer formar, e em que sociedade quer viver e quais
os valores que serão priorizados para definir
a sua prática pedagógica. Ao definir sua prática o professor escolhe qual a metodologia
a ser aplicada e qual o tipo de relação que
será formada entre professor e aluno para a
construção do conhecimento.
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar e aprender, participamos de uma experiência total, diretiva,
política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, e em que a boniteza deve
achar-se de mãos dadas com a decência e
com seriedade (FREIRE, 1996, p. 24).
Um professor que apenas exerce a função de transmissor de conteúdos, sugerido
pelos currículos pré-estabelecidos, não cria
vínculos com o educando, não interage com
o processo de ensinar e aprender, neste processo o aluno é visto como o que não é capaz
de pensar, de discutir, de participar e decidir.
No que nos alerta Freire (1996, p. 75),
‘’O professor não pode ser apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado,
em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa”.

Conforme afirma Antunes (2004) “É
importante que o professor propicie atividades em ambientes ricos e que as crianças
possam experimentar diversas situações, que
levem as reflexões e a tomada de decisões”.
O planejamento das atividades contempla as diversas áreas do conhecimento lembrando que devem ser elaborados momentos
coletivos e momentos individuais, mas os coletivos são maiores e estimulam a interação
com os demais. As atividades exploram vários
tipos de conhecimento, considerando que em
uma mesma atividade vários conteúdos podem ser trabalhados através da investigação
e curiosidade da turma.
É importante considerar a criança como
um ser em evolução que corresponde às inúmeras solicitações do meio e em cada novo
dia, ela capta sensações, imagens, experiências, que é preciso sentir, incorporar e expressar. As dinâmicas realizadas na sala de
aula sempre ocorrem para a exposição de um
conteúdo, a professora sempre busca o que
as crianças já sabem sobre algo para depois
aprofundar o assunto.
Os diferentes materiais utilizados pela
professora e a maneira lúdica que trabalha,
contribuem para o desenvolvimento das atividades contribuindo para o desenvolvimento
dos alunos. Podem-se usar as músicas infantis, brincadeiras de roda, contação de histórias e tantas outras atividades lúdicas, que
tanto podem ser desenvolvidas na sala de
aula, como em cantos temáticos ou em ambientes externos.
Assim, segundo Freire (2006, p. 25),
educar e educar-se, na prática da liberdade,
é tarefa daqueles que pouco sabem – por isto
sabem que pouco sabem algo e podem assim
chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada
sabem, para que estes, transformando seu
pensar que nada sabem em saber que pouco
sabem, possam igualmente saber mais.
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O professor, por meio da metodologia
pode se adequar às inovações, sendo um estimulador no processo de desenvolvimento cognitivo, ensinando o aluno a respeitar limites,
explorar a criatividade e aprender a pensar,
sem perder a essência, a fantasia, a magia do
brincar. Promover situações de aprendizagem,
cuja metodologia aconteça de forma espontânea, criativa e autônoma dos sujeitos aprendizes corresponde o aumento de suas capacidades intelectuais, comportamentais tanto para
quem aprende, quanto para quem estuda.
O aprendizado não ocorre somente
com os materiais didáticos e sim, em todo o
momento de sua vida, pois até mesmo quando brincamos, podemos estar aprendendo,
fato que contribuirá para o próprio desenvolvimento. A criança também constrói seu conhecimento com brincadeiras, jogos, música,
dança, teatro, literatura entre outros, que são
ótimas oportunidades para o ingresso de novas habilidades e conhecimentos, já que o
lúdico favorece a descontração, o prazer e
proporciona motivação na aquisição do conhecimento.
Desta maneira a sala de aula torna-se
um lugar motivador, em que se acolhe as diferentes formas de ser e de agir, contempladas
nos projetos de trabalho, nos quais as crianças vivenciam suas descobertas e experiências concretas e científicas.
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica sendo o espaço de
convivência, ampliação de conhecimentos e
experiências. Um lugar de socialização, interação, troca de afeto, realmente um berço de
conquistas, desenvolvimento de aprendizagens e inserção sociocultural.
É eficaz que fique claro que a educação
infantil é dividida em etapas, ou seja, por faixa
etária, por isso é preciso planejar de acordo
com o que cada faixa etária necessita para que
não se atropele o desenvolvimento das crianças. Temos que refletir para quê e para quem
vamos planejar, só então vamos ver de que forma concretizar na prática esse planejamento.

Segundo Antunes (2004, p. 9) “A educação infantil é tudo, o resto quase nada.”
Para encarar os desafios desta fase que é
o início de tudo, é preciso que o profissional tenha a competência do conhecimento e
sensibilidade, que se doe, pois nesta etapa
seremos por muitas vezes o exemplo para as
crianças.
Quando pensamos em maternal, faixa
etária de 1 ano e meio a 3 anos, a área de
conhecimento e desenvolvimento fica mais
compreensiva, pois o ambiente seguro, a confiança e afeto do educador e as descobertas
são mais intensas. O planejamento tem que
ser bem refletido, aprimorado na prática do
educador, pois se percebe que nesta fase as
crianças começam a ser estimuladas para realizar as refeições sem ajuda, a ter cuidados
com a higiene e saúde, a estimulação verbal
para ampliação do vocabulário, conhecer seu
próprio corpo e seus limites, músicas, histórias, entre outros. Tudo isso deve ser levado
em consideração na hora de fazer o planejamento para essa faixa etária.
A etapa da pré-escola na educação
infantil é praticamente uma preparação para
as séries iniciais, porém o objetivo não é alfabetizar, mas preparar através do lúdico, ou
seja estimular a criança através de escrita em
cartazes, bingo das letras ao finalizar as atividades escrever o seu nome, etc, mas sem
deixar o brincar de lado, para que não se
torne algo maçante.
Nesta fase o faz-de-conta, os jogos de
regras, os movimentos amplos e as fantasias
são essenciais e devem ser explorados todos
os dias. Podemos aprimorar a linguagem oral
através de rodas de conversa, estimular o teatro, a dança, jogos esportivos, artes plásticas,
música, literatura e escrita, entre outros conceitos que são fundamentais para a aprendizagem.
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Para Coelho (1997, p. 39) ”Elaborar planejamento bem planejado no espaço da educação infantil significa entrar na relação com
as crianças, mergulhar na aventura em busca
do desconhecido, construir a identidade de
grupo [...]”
Quando refletimos na necessidade
em mudar o planejamento, compreende-se
o quanto é complexa esta transformação e
como aprendemos com essa conscientização, as ideias se concretizaram a partir da
tentativa de colocar elas em prática, pois a
medida que se faz a mudança e pensamos
sobre as mesmas, criticamente e em grupo,
tudo fica mais fácil.

aprimoradas e coerentes a oportunidade de
enriquecer os conteúdos de ensino os quais
farão parte da bagagem educacional de nosso alunos num futuro próximo.
A Educação infantil deve proporcionar
momentos diferenciados em ocasiões diversas para que a aprendizagem das crianças,
sejam eles desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, devem permitir experiências
comuns, que estimulem a criatividade, a imaginação, a experimentação possibilitando o
desenvolvimento da linguagem e a interação
com outras pessoas.

Por isso é viável pensar e repensar o
planejamento na educação infantil, é partindo
daí que vamos fechar o eixo que tem entre o
planejamento e a prática efetiva do docente.

É na primeira infância, que a criança
vivencia e realiza as mais profundas hipóteses e descobertas sobre o mundo. Pois a
aprendizagem da criança inicia-se desde o
seu nascimento, da interação que estabelece
com o mundo que acerca.

Os educadores têm que se conscientizar da importância da busca pelo conhecimento, qualificação e formação profissional,
focado na importância do seu papel dentro
da educação infantil, para proporcionar a esta
criança um trabalho intencional e de qualidade, onde cuidar e educar são funções inseparáveis e que todo esse processo precisa no
planejamento a ser desenvolvido.

Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (1998, v.2,
p.22): Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio de
gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela
desenvolva sua imaginação.

O educador que acredita ser o dono do
saber, deixa claro em sua aparência que é
apenas despejar conteúdos em cima do educando, ocasionando no aluno o bloqueio a
não participar como sujeito ativo, ele não desenvolve sua própria maneira de pensar, suas
próprias características de aprender, sendo
necessário conscientizar-se em todas as posições pedagógicas que muitas crianças chegam à escola com uma grande bagagem de
conhecimentos previamente adquiridos.

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes,
tais como a atenção, a imitação, a memória,
a imaginação. Amadurecem também capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e
papéis sociais.

Contudo, para Freire (1996, p. 79) ‘’O
aluno não aprende quando memoriza, não há
conhecimento nem cultura verdadeiros”. Portanto cabe ao professor através de toda sua
bagagem cultural, didática e social a que tem
acesso tornar através de práticas educativas

É através do brincar que a criança
aprende a elaborar níveis mais complexos do
seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em
que brinca, inconscientemente ela aprende.
As brincadeiras são valiosas para o
desenvolvimento cognitivo da criança, é no
brincar que ela desafia-se, enquanto experimenta, amadurece e desenvolve suas habilidades. Na brincadeira ela vai muito além do
seu comportamento habitual para sua idade.
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A Zona de Desenvolvimento Proximal é
um conceito importante na teoria de Vygotsky
(2007). O autor determina dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial.
O real representa as atividades que a
criança já consegue realizar sozinha; o potencial representa as atividades que a criança
tem capacidade de realizar, porém ainda não
as faz. Encontra-se entre estes dois níveis de
desenvolvimento, portanto é essencial para o
aprendizado criaram-se zonas de desenvolvimento proximal.
Através da brincadeira é possível que o
professor possa intervir e mediar a zona de
Desenvolvimento Proximal, de suas crianças,
para que possam construir novas aprendizagens. É de suma importância que o professor
proporcione às crianças atividades estimuladoras, que estejam além do que a criança
saiba no momento, isso é essencial para que
a criança construa novos saberes e aprendizados.
Vygotsky (2007, p.134) afirma que o
brincar estimula a aprendizagem, potencializando na criança uma zona de desenvolvimento proximal. Na brincadeira: a criança
sempre se comporta além do comportamento
habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no ato de brincar é como se ela
fosse maior do que ela é na realidade.
Através da brincadeira a criança desenvolve sua identidade e sua autonomia, quanto
mais a criança for estimulada a brincar, mais
ela irá se desenvolver satisfatoriamente rumo
à independência, adquirindo cada vez mais o
controle do seu corpo, de seus movimentos,
gestos e atitudes.
De acordo com Kishimoto (2002,
p.151): A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem exploratória, ao favorecer a conduta divergente,
a busca de alternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo.

Brincadeiras com o auxílio do adulto,
em situações estruturadas, mas que permitam a ação motivada e iniciada pelo aprendiz
de qualquer idade parecem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial
do ser humano, para descobrir, relacionar e
buscar situações.
Sendo assim acredita-se que a criança
aprende brincando, o adulto não deve somente oferecer à criança brinquedos. É fundamental que o adulto participe com ela de suas
brincadeiras, organizando e planejando suas
atividades a fim de proporcionar o desenvolvimento da criatividade da criança.
Diante disso, Kishimoto (2008, p.1) afirma que a criança não nasce sabendo brincar,
ela precisa aprender, por meio das interações
com outras crianças e com os adultos. Ela
descobre em contato com os objetos e brinquedos certas formas de uso desses materiais. Observando outras crianças e as intervenções da professora ela aprende novas
brincadeiras e suas regras.
Sem dúvidas o brincar faz parte do mundo infantil, as escolas de educação infantil
devem disponibilizar de espaços adequados
para que as crianças possam ter autonomia
no brincar, sendo os materiais de fácil acesso
á criança, como prateleiras baixas e ao seu
alcance, com brinquedos coloridos, de várias
formas e texturas, fantoches, jogos de encaixe, livros , etc.
Durante a brincadeira a criança sente
prazer e isso é fundamental, pois através da
brincadeira ela aprende. Além disso, segundo
Vygotsky (2007, p. 117) no ato de brincar,
[. . .] a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer,
porque o brinquedo está unido ao prazer e,
ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e,
por conseguinte, renunciando ao que ela quer,
uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à
ação impulsiva constitui o caminho para o prazer No Brinquedo (VYGOTSKY, 2007, p. 117).
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Este é o caminho que o profissional que
atua na área da Educação Infantil deve trilhar,
é de extrema importância que haja uma relação entre os objetivos a serem alcançados
com a forma lúdica de ensinar, a prática pedagógica e a brincadeira devem andar juntas. A
Educação Infantil é o auge das descobertas,
sendo assim a brincadeira nesta fase é peça
essencial no processo de ensino aprendizagem.
As brincadeiras devem ser oferecidas
às crianças nas instituições de educação infantil, principalmente nos ambientes externos,
onde as crianças criam seus próprios espaços para as diferentes brincadeiras.
A brincadeira é uma linguagem natural
da criança, que a torna ativa e criativa, oportunizando os relacionamentos. O profissional,
o educador deve compreender que o seu papel é de ser o mediador desse processo de
ensino e aprendizagem.
O professor precisa estar preparado e
capacitado para direcionar as atividades, para
proporcionar momentos e condições para
que a criança possa criar e recriar. Acima de
tudo o educador precisa acreditar no brincar,
tornando essa ferramenta indispensável no
desenvolvimento do educando, apresentar diferentes metodologias, inovar e contextualizar
com a realidade.
Através do brincar e das atividades lúdicas a criança desenvolve o gosto pelo conhecimento, pois através do prazer, a criança
libera suas emoções e liberta sua criatividade, tornando-se sujeito ativo da construção da
aprendizagem, construindo e reconstruindo,
criando e recriando, o mundo em que deseja
viver.
A criança é um sujeito histórico que está
inserido em uma sociedade na qual compartilha de inúmeras experiências culturais. Conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9394/96, art.29, a Educação
Infantil define-se como a primeira etapa da
educação básica, tendo como finalidade o

desenvolvimento integral das crianças de 0 a
5 anos e 11 meses de idade.
Desse modo, acredita-se que é nesta
fase que a presença das atividades lúdicas
tornam-se mais importantes. O brincar é uma
das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia, sendo
que as primeiras interações da criança ocorrem através das brincadeiras.
Quando questionada em que momentos
acontecem as brincadeiras em sala de aula a
professora entrevistada respondeu que, organiza as brincadeiras de maneira a contemplar
a alegria e a satisfação das crianças para que
as variadas formas contribuam decisivamente
no desenvolvimento da criança. Assim, na rotina organizada é contemplada a brincadeira
livre, direcionada e de regra.
As observações realizadas na turma fica
evidente a organização e a presença da professora nas brincadeiras, sendo que as crianças são estimuladas a brincar, experimentar,
cantar, dançar, conhecer o mundo criando e
respeitando regras.
Segundo Vygotsky (2007, p. 119) percebe-se claramente que o envolvimento da
professora no momento da brincadeira faz
a diferença e torna o brincar uma atividade
educativa e divertida. O brincar orientado e
participativo é diferente do “agora vocês podem brincar”.
A atividade dirigida e o envolvimento da
professora torna prazerosa a aprendizagem.
Buscando saber as preferências das crianças
referentes às brincadeiras livre ou dirigidas,
descobriu-se que, as crianças preferem “brincar”, ainda que as brincadeiras livres lhes proporcionem a imaginação, o faz de conta e o
estímulo à auto expressão, e as brincadeiras
dirigidas propõem a elas o aprender brincando, o construir e o reconstruir.
Podemos observar através deste relato
que as crianças gostam de ambos os tipos
de brincadeiras, tanto as livres quanto as dirigidas. Percebe-se que quando brincam li30 - outubro/2021 - Educar FCE
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vremente a imaginação invade o mundo da
criança, mas também surgem muitos atritos,
brigas e disputas por brinquedos.
Quando dirigidas às crianças seguem
outro tipo de comportamento. Nesse sentido,
o professor deve ter conhecimento para possibilitar a variedade das atividades, planejando-as antecipadamente, buscando resultados.
Questionou-se ainda quais os brinquedos e os espaços disponíveis na escola para
as brincadeiras A escola carece de brinquedos e jogos, porém a construção dos mesmos oferece às crianças o desejo de brincar.
Os espaços são divididos entre o parquinho
com brinquedos como: balanços escorregam,
gangorras, caixa de areia, etc.; o saguão e o
pátio dos fundos do ginásio onde se realizam
no período esportivo as brincadeiras de roda,
jogos de bola, etc.
A resposta demonstra a boa vontade da
professora em confeccionar junto às crianças
os brinquedos e jogos que a escola não disponibiliza, a fim de que esta carência de recursos não os impeça de brincar. Neste sentido,
o professor precisa ser criativo, buscar auxílio
dos pais, incentivando a construção de brinquedos através de projetos, realizando campanhas de arrecadação junto à comunidade
e parcerias com alunos de outras turmas. Há
inúmeras possibilidades, afinal não é preciso
de materiais sofisticados e caros, podem ser
simples, cabe ao educador preparar e organizar espaços e materiais para a sua aula.
As brincadeiras que as crianças mais
realizam dentro do cotidiano escolar observado são as seguintes: constroem castelos
na caixa de areia, jogam bola, participam de
brincadeiras de roda, como “a canoa virou”,
lego, casinha, passa anel, pega-pega, cabra-cega, cobrinha com corda, atividades com
bambolês, entre outras. Quando questionada
se considera que o brinquedo contribui para
a construção do conhecimento, a resposta foi
a seguinte:

Sim. Certamente, o brinquedo oferece à
criança a oportunidade de criar e recriar e obter o seu próprio aprendizado. Os brinquedos
são parceiros que desafiam a criança possibilitando as descobertas e proporcionando o
aprender fazendo.
A utilização de materiais concretos, formas coloridas, jogos, brinquedos, são essenciais neste período, pois contribuem para a
formação intelectual de forma desafiadora e
prazerosa.
Segundo Vygotsky (1998) com o brinquedo a criança ultrapassa limites que lhe
são preestabelecidos, interpreta situações,
incorpora e altera significados.
Portanto os brinquedos são grandes parceiros das crianças, pois brincando a criança
estimula a sua curiosidade, proporcionando o
seu amadurecimento cognitivo, a criança dá
vida aos objetos em suas brincadeiras, uma
simples caixa de papelão pode tornar-se um
carro, um castelo, uma casa. É de extrema
importância que o educador permita que a
criança explore os objetos, e incentive-as a
brincar, a imaginar, criar e recriar situações.
Observa-se através de seus atos que
a professora titular pesquisada acredita na
importância da brincadeira na Educação Infantil e destaca-se a fala: A importância do
brincar na Educação Infantil é valiosa, pois
a criança enquanto brinca naturalmente desenvolve suas habilidades, experimenta e vai
aprendendo de forma verdadeira e prazerosa
adquirindo aprendizagem, pois este brincar
fornece a ela a possibilidade de construir brincar desenvolve na criança uma aproximação
entre o mundo real e a fantasia.
O cuidado da professora regente ao
organizar as brincadeiras e a sua presença
nas mesmas é agregadora e estimulante, pois
não se restringe a observar e ofertar brinquedos. Ela intervém no brincar, participando,
separando brigas, estimulando na atividade
mental, social e psicomotora das crianças da
turma.
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Existem ainda muitas falhas quanto ao
termo ludicidade. Para muitos profissionais o
lúdico acaba sendo somente deixar a criança
brincar, ocupando-a para que esse momento
possa arrumar salas, trabalhos e outros. O
exercício do brincar é uma forma fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem
do ser humano, em qualquer fase da vida. O
lúdico possibilita e facilita a apropriação de
significações pela criança (BENVENUTI 2012,
p.11).
Cabem ao professor explorar recursos e
materiais, espaços e ambientes que facilitem
as ações recreativas e educativas. Através do
lúdico o educador pode conhecer a realidade
do seu grupo de crianças, seus interesses e
necessidades.
Podemos perceber na hora do brincar
aspectos que podem ser trabalhados com objetivos claros, questão de limites, ansiedade,
autonomia, raciocínio lógico e criatividade,
cabe ao educador definir qual atividade mais
adequada para a ação educativa.
O brincar possibilita assim que haja
interações entre as crianças, mas também
acontece com adultos. Esse simples e complexo ato de brincar favorece para que seja
desenvolvida a parte cognitiva, motor, afetividade e a sociabilidade da criança.
È através do brincar que a criança tem
contato com a realidade cultural em que vive,
tem assim condições de ir aos poucos incorporando as regras sociais já estabelecidas.
Pois nesse momento, as brincadeiras vão
trazendo à tona hábitos, valores que fazem
parte do grupo ao qual pertence. No mundo
lúdico estão incluídos os brinquedos, as brincadeiras e também jogos, que são utilizados
na educação infantil como riquíssimo material
didático e pedagógico.
Brinquedos não são utilizados apenas
para o desenvolvimento de processos psíquicos, mas auxiliam para que adquira conhecimento do mundo físico e seus fenômenos, e
para qual finalidade foram construídos, enten-

do assim o comportamento humano, como se
relacionam e seus hábitos culturais.
Quando brincam internalizam o que
aprenderam, com isso elaboram suas emoções, sentimentos, pensamentos. Durante o
momento em que as crianças brincam devem
acontecer as intervenções para novas situações. Podem também ser ensinadas novas
brincadeiras, contribuindo assim para a construção do conhecimento da criança.
A presença de atividades lúdicas na
educação infantil é muito importante para
o desenvolvimento da criança, pois o brincar assume papel fundamental em sua vida,
como forma de interação social, desenvolvendo e possibilitando a aprendizagem. Sendo a
brincadeira uma ferramenta pedagógica fundamental a ser utilizada por nós educadores,
pois toda brincadeira, independente de ser
livre ou dirigida traz consigo um aprendizado. É fundamental que o educador entenda a
importância de ser um motivador desse processo educacional. É essencial que a escola
tenha profissionais preparados e qualificados
que defendem a prática do brincar na educação infantil (BENVENUTI 2012, p.11).
A Educação Infantil é o tempo e o espaço onde deve ser oferecida à criança a chance de descobrir-se, brincar, fantasiar, imaginar, pular correr, cantar, dançar, ouvir e contar
histórias, fazer amizades.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010, p.18):
A proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens, assim como o direito à proteção,
à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência
e a interação com outras crianças (BRASIL,
2010, p.18).
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A presença das atividades lúdicas, que
contemplam o brincar nas instituições de
Educação Infantil é muito importante para
o desenvolvimento integral da criança. É na
escola que a criança entra em contato com
as diferenças sociais e culturais existentes no
grupo, amplia seus conhecimentos, é este o
espaço onde a criança tem a possibilidade
de interagir.
Destacam-se os estudos acerca das
várias formas de aprendizagem que o lúdico
propicia ao aluno no primeiro ano do ensino
fundamental, a fim de se verificarem as potencialidades pedagógicas do lúdico nessa fase.
Para a constatação de tais verdades, são discutidas, também, abordagens teóricas sobre
o lúdico segundo alguns autores de renomado prestígio entre profissionais da educação.
A aprendizagem e o lúdico, assim como
as suas primícias, segue uma abordagem
fundamentada nos conceito teórico Lucena
(2009 p.23) esses estudos permitem um panorama a respeito da visão do lúdico no processo de ensino e aprendizagem segundo as
maiores autoridades no assunto.
Ainda, neste capítulo, são examinados
os estudos de Lucena (2009) sobre as contribuições do lúdico na aprendizagem. O lúdico
se manifesta no ser humano desde a infância
através de brincadeiras e jogos que permitem
à criança experimentar diversas sensações
como a alegria, o medo, a tensão, dentre outros, sendo essencial ao seu desenvolvimento
cognitivo, afetivo e psíquico.
A busca do saber torna-se importante e
prazerosa quando a criança aprende brincando. É possível, através do brincar, formar indivíduos com autonomia, motivados por muitos
interesses, capazes de aprender rapidamente
(LUCENA, 2009, p.9).
Através do brincar, a criança passa a
conhecer-se a si mesma e aos outros com
quem interage, além de desenvolver a linguagem e aprender normas de convívio social e
hábitos culturais.

Lucena (2009, p. 1) afirma que “a atividade lúdica é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, desta forma, torna-se uma maneira inconsciente de se aprender,
de forma prazerosa e eficaz.”
Pode-se afirmar que a criança, se relaciona com o mundo executando tarefas em
forma de brincadeiras. Através do brincar, a
criança estabelece relações de reciprocidade
com as demais baseadas nas experiências
de vida que cada uma traz consigo. A partir
das interações construídas e vivenciadas com
outras pessoas e o meio em que vivem é que
as crianças constroem o conhecimento.
Segundo Benvenuti (2012, p.6) “Brincando, a criança aprende, se diverte, exercita
o seu corpo, e ainda, constrói o conhecimento”.
O conhecimento não se constitui em cópias da realidade. É fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. Compreender, conhecer e reconhecer o
jeito particular das crianças serem e estarem
no mundo é o grande desafio da Educação
Infantil e de seus profissionais. Embora os
conhecimentos derivados da Psicologia, Antropologia, Sociologia, Medicina, etc. possam
ser de grande valia para desvelar o universo
infantil apontando algumas características comuns de ser das crianças, elas permanecem
únicas em suas individualidades e diferenças
(BENVENUTI 2012, p.6).
Para tanto, se faz necessário que a prática docente esteja apta a inovar e propiciar às
crianças atividades significativas que facilitem
a construção de novos conceitos, definições
e experiências frente ao novo mundo, trazendo a este um novo significado e facilitando a
aquisição do conhecimento.
A todo o momento, estamos em contato
com o conhecimento, e a escola, que atualmente é vista como espaço de formação humana, deve se atentar para não “atropelar” e/
ou inibir as inquietudes dos educandos, para
que assim não seja vista pelos mesmos como
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espaço desagradável e rotineiro, e sim espaço atraente e cheio de novas descobertas e
realizações (BENVENUTI 2012, p. 7).
Ao ingressar na escola, a criança deixa
o ambiente familiar para se aventurar em um
novo espaço, repleto de regras e afazeres a
serem cumpridos. Acredita-se que se a escola
não propiciar à criança atividades lúdicas, o
impacto sofrido por ela será marcado por diversas situações de frustração durante a vida
escolar.
Uma criança que joga antes de tudo o
faz porque se diverte, mas dessa diversão
emerge a aprendizagem e a maneira como o
professor, após o jogo, trabalhar suas regras
pode ensinar-lhe esquemas de relações interpessoais e de convívios éticos (BENVENUTI,
2012, p.11).
De acordo com Antunes a criança que
joga antecipa seus conhecimentos adquire
uma visão ampla do mundo que a cerca. Tem
que haver regras, pois através delas a criança
consegue evoluir e adquirir entendimento e
compreensão nos ensinamentos propostos.
Quando a criança combina as regras do jogo
juntamente com mediador, ela se depara com
uma forma de expressão, visão colocando
suas emoções e concentrações e assim adquirindo grandes descobertas e desenvolvendo o social e cognitivo cada vez mais.
Olhando em outra direção, Jean Piaget
destaca a ação sobre o brincar como elemento que estrutura a situação simbólica inerente
à brincadeira. A criança que brinca está desenvolvendo sua linguagem oral, seu pensamento associativo, suas habilidades auditivas
e sociais, construindo conceitos de relações
espaciais e se apropriando de relações de
conservação, classificação, seriação, aptidões visuo-espaciais e muitas outras (BENVENUTI 2012, p.19).
Piaget destaca que o brincar é indispensável no processo de ensino e aprendizagem, pois a criança mediante ao brinquedo
evolui seus pensamentos e desenvolvimen-

tos. A criança faz da brincadeira uma situação
emergente, ela coloca seus desejos e anseios
explorando os aspectos como a imitação de
condutas sociais.
Passa a ter um relacionamento interpessoal, vivência um comportamento num espaço imaginário, adota uma postura existencial,
garantindo a sua corporeidade criatividades,
a mesma alcança plena autonomia e liberdade de ir e vir. O senso comum que diz que o
brincar de uma criança é a sua imaginação
em ação precisa então ser invertido, pois na
verdade o que ocorre é que a imaginação das
crianças surge em função da própria brincadeira.
A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma forma
especificamente humana de atividade consciente, que não está presente na consciência
das crianças muito pequenas e está ausente nos animais. Como todas as funções da
consciência, ela surge originalmente da ação
(CORIA, 2009 p. 106).
A brincadeira surge como atividade essencial à criança, que quando bem pequena tende a querer satisfazer seus desejos de
maneira imediata. Quando esses desejos não
são possíveis de serem realizados imediatamente, a criança se envolve num mundo de
ilusão e imaginação que é a brincadeira.
De acordo com Coria (2009, p.14), “por
ser uma ação iniciada e mantida pela criança,
a brincadeira possibilita a busca de meios,
pela exploração ainda que desordenada, e
exerce papel fundamental na construção de
saber fazer”.
As brincadeiras são formas mais originais que a criança tem de se relacionar e de
se apropriar do mundo. É brincando que ela
se relaciona com as pessoas e objetos ao
seu redor, aprendendo o tempo todo com as
experiências que pode ter. São essas vivências, na interação com as pessoas de seu
grupo social, que possibilitam a apropriação
da realidade, da vida e toda sua plenitude.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Expor o que aprendemos no decorrer destes anos através de trabalhos, apresentações
das práticas, os estágios, os estudos em livros didáticos, enfim nos beneficiaram com certeza
tanto no conhecimento individual como no coletivo.
Foi e está sendo muito importante todo aprendizado que como um todo esse conhecimento e essas experiências novas vem acrescentando para minha profissão. Assim consigo
compreender a influência das práticas educativas neste processo na qual indicam caminhos
por meio dos quais poderemos atuar profissionalmente no desenvolvimento das crianças e
na nossa realização profissional.
Portanto, compreende-se a importância no curso de pedagogia e o comprometimento
dos profissionais que nele se formarão. É necessário que estes estejam dispostos à esta atuação e reflexão, pois é à base da educação que tenham o interesse de estudar sempre e se
atualizar em conhecimentos novos para passar aos alunos o mesmo, alcançando então os
objetivos propostos.
Este estudo veio promover uma maior reflexão sobre as práticas educativas desenvolvidas em sala de aula, lembrando que cabe ao professor, por meio da intervenção pedagógica,
promover a realização de aprendizagens com o maior grau de significado possível, estabelecendo relações entre o que se pretende ensinar e aprender através das possibilidades de
observação, reflexão e informação que a criança já possui.
Na educação ao concretizar as práticas educativas que são fundantes para a articulação
de todos os conhecimentos produzidos nas ações dos professores, percebemos a essência
da atividade prática. Assim, a pedagogia como campo de conhecimento prático, é constituída
por essas diferentes formas e tipos de conhecimentos sob a mediação da ética e da política.
e a articulação dos saberes científicos, dos saberes da experiência, dos saberes do senso
comum pedagógico, sob a reflexão filosófica.
Este estudo objetiva contribuir com a compreensão em torno do significado da docência,
parte do princípio de que a pedagogia enquanto teoria da educação tem uma importância
incontestável na orientação das práticas educativas.
A proposta é ampliar o leque da reflexão sobre uma pesquisa qualitativa na educação,
em suas diferentes divisões. Em meio a um distanciamento crescente das perspectivas teóricas
no tratamento dos problemas educacionais, essa sugestão se coloca como alternativa para
assegurar, na diversidade de abordagens, o aprimoramento teórico-metodológico necessário
a uma educação bem-sucedida.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO
ENSINO REGULAR
RESUMO: O artigo conceitua deficiência intelectual, educação especial e educação inclusiva.
É importante que educadores proporcionem oportunidades, atividades e estratégias para os
atenderem. A fim de auxiliar, este trabalho apresenta sugestões para o ensino junto ao aluno com
deficiência intelectual.

Palavras-chave: Educação especial; Educação Inclusiva; Aprendizagem.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

518

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

INTRODUÇÃO

T

omar conhecimento a respeito da deficiência intelectual se faz muito importante
para toda sociedade, sobretudo a pais, professores, escolas e gestores educacionais. A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento, uma condição
que nasce com a criança, levando a prejuízos intelectuais e adaptativos à mesma, trazendo
implicações para seu futuro, tanto na aprendizagem quanto no comportamento.
A educação inclusiva é aquela que não segrega os alunos com necessidades especiais,
mas os apoia em suas especificidades, sendo a mesma benéfica para todos, pois contribui
para um melhor desenvolvimento das crianças.
Segundo Capellini (2012, p. 47):
A convivência com pares da mesma idade, estimula o desenvolvimento cognitivo e social do aluno com deficiência, que acaba por demonstrar maior interesse pelo ambiente que
o cerca e apresenta comportamentos próprios para sua idade (CAPELLINI, 2012, p. 47).
Muito já se discutiu na literatura a respeito de pessoas com deficiência, seja na escola
ou fora dela. Mas a problemática ainda enfrenta muitas formas de preconceito, discriminação
e falta de informações.
Pensando em Educação, em relação ao aluno com deficiência, o presente artigo visa
responder de uma perspectiva educadora se é possível mesmo apresentar condições de
aprendizagem na sala de aula comum.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Embora do ponto de vista histórico e
estrutural se apresentam antagônicas, educação especial e educação inclusiva na legislação brasileira estão cada vez mais próximas.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) de 1996, no artigo 58, a educação especial é definida como “modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996).
Prioste, Raica e Machado (2006) apontam que esse documento tem grande importância para a educação especial no Brasil,
pois “versa sobre as adaptações curriculares,
metodológicas, organizacionais e de especialização de professores para atender esses
alunos”. Porém, antes disso, a Constituição
Federal de 1988 já demandava a inclusão de
pessoas com deficiência no ensino regular.
O Plano Nacional de Educação, através da
Lei 13.005, estabeleceu na meta 4 a universalização do acesso à educação por pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades “com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados” (BRASIL,
2014). Portanto, todos têm direito à educação
dentro do sistema regular de ensino.
A educação inclusiva deriva desse direito
legal que todos têm de frequentar uma escola
pública e de qualidade, e ter suas necessidades específicas de aprendizagem atendidas
pela instituição. Assim, pode-se criar ambientes
mais propícios à aprendizagem de todos, já que
os que enfrentam dificuldades não são apenas
os estudantes deficientes, mas muitos dos que
estão na sala de aula. A educação inclusiva é
aquela que não segrega os alunos com necessidades especiais dos outros estudantes, mas
sim o apoia em suas especificidades,

Significa educar todas as crianças em
um mesmo contexto escolar. A opção por
este tipo de Educação não significa negar as
dificuldades dos estudantes. Pelo contrário.
Com a inclusão, as diferenças não são vistas
como problemas, mas como diversidade. É
essa variedade, a partir da realidade social,
que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas
as crianças (ALONSO, 2013, p. 2).
Em conformidade com isso, o documento mais recente que temos a respeito da
educação, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC (2018) aponta que as decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho
anual das instituições escolares e as rotinas e
os eventos do cotidiano escolar devem levar
em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades.
Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que
pressupõe reconhecer que as necessidades
dos estudantes são diferentes.
Omodei e Reis (2015) afirmam que a
educação inclusiva é uma “realidade desafiadora para as escolas, pois o direito à educação não é apenas pelo acesso à matrícula
escolar, mas pela participação e aprendizado
dos estudantes ao longo de sua vida.” Portanto, a educação inclusiva deve propiciar a
convivência com a diversidade, e assim contribuir para o desenvolvimento da tolerância,
do respeito para o combate aos preconceitos,
A educação inclusiva, então, é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de
ensino regular. Trata-se de uma reestruturação
da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos, inclusive aqueles
com deficiência. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas
singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social
de todos (CAPELLINI, 2012, p. 46).
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Sartoretto e Bersch (2018) afirmam que
a educação inclusiva tem sido discutida em
termos não somente de novas estratégias de
ensino, mas de maneira bem mais ampla,
como ações que levem a reformas escolares,
melhorias nos programas de ensino e novas
medidas de justiça social.
Por isso, a inclusão pressupõe uma escola que se ajuste a todas as crianças, em
vez de esperar que uma determinada criança
com deficiência se ajuste à escola. É uma
nova possibilidade que se abre para o desenvolvimento e benefício de todos os estudantes
com ou sem deficiência nas escolas regulares
de ensino, trazendo consigo um conjunto de
fatores para que todos possam ser inseridos
totalmente na sociedade em todos os seus
segmentos (OMODEI e REIS, 2015).
Como afirma Capellini (2012), a convivência com pares da mesma idade estimula
o desenvolvimento cognitivo e social do aluno
com deficiência, que acaba por demonstrar
maior interesse pelo ambiente que o cerca
e apresenta comportamentos próprios para
sua idade.
Portanto, é necessário entender que a
escola tem a tarefa de ensinar aos alunos a
compartilharem o saber, os sentidos, as emoções, discutir, trocar experiências e pontos de
vista. Neste sentido, a escola tem um compromisso primordial e insubstituível - introduzir o
aluno no mundo social, cultural e científico.
E isto é direito incondicional de todo
o ser humano, independente de padrões de
normalidade estabelecidos pela sociedade ou
pré-requisitos impostos pela escola. “Uma escola inclusiva deve ser capaz de orientar o
ensino e a formação, tendo em vista a cidadania, imbuída de uma clara noção de que
a excelência humana é superior à excelência puramente acadêmica” (SARTORETTO;
BERSCH, 2018).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Pessoas com deficiência intelectual ou
cognitiva costumam apresentar dificuldades
para resolver problemas, compreender ideias
abstratas, estabelecer relações sociais, obedecer regras e realizar atividades cotidianas. A
capacidade de argumentação também pode
ser afetada, por isso, seu devido estímulo facilita o processo de inclusão e independência
nas relações.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
a definiu como:
Uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, que é especialmente caracterizado pelo comprometimento de habilidades manifestadas durante o
período de desenvolvimento, que contribuem
para o nível global de inteligência, isto é, cognitivas, de linguagem, motoras e habilidades
sociais (OMS, 1993, p. 221).
As causas para deficiência intelectual
são variadas e complexas, sendo a genética
a mais comum, assim como as complicações
perinatais, a má-formação fetal ou problemas
durante a gravidez, até mesmo a desnutrição
severa e o envenenamento por metais pesados durante a infância.
Porém, em cerca de dois terços dos
casos leves e um terço dos casos graves, as
causas não são encontradas, o que destaca
a necessidade de mais pesquisas (KE; LIU,
2015).
Entende-se que a deficiência intelectual
não é uma condição estática, nem um traço
pessoal, por isso não pode ser vista somente pelos “déficits”. Ela deve ser compreendida dentro de uma abordagem ecológica que
considere o funcionamento da pessoa na interação com o mundo em que vive, observando as oportunidades e o apoio recebidos ao
longo da vida.
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O Instituto Inclusão Brasil aponta como
estimativa que 87% das crianças brasileiras
com algum tipo de deficiência intelectual têm
mais dificuldades na aprendizagem escolar
e na aquisição de novas competências, se
comparadas a crianças sem deficiência. Mesmo assim, é possível que a grande maioria
alcance certa independência ao longo do seu
desenvolvimento. Apenas os 13% restantes,
com comprometimentos mais severos, vão
depender de atendimento especial por toda
a vida (ALMEIDA, 2017).
A deficiência intelectual tem seu início
antes dos 18 anos e pode ser definida como
um comprometimento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de
limitações importantes no funcionamento
adaptativo de habilidades como comunicação, autocuidado, vida doméstica, relações
sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, estudo, trabalho, lazer, saúde e segurança (PRIOSTE; RAICA; MACHADO, 2006).
Por muito tempo se usou e usa até hoje
o quociente de inteligência (QI) para classificar e medir de certa forma a deficiência intelectual. A American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities (AAIDD) criou
uma definição para a deficiência intelectual
para além do grau do QI, que mede apenas
o funcionamento intelectual, a capacidade de
adaptação do indivíduo, referindo-se à inteligência prática (GROSSMAN, 1983; JACOBSON e MULICK, 1996; LUCKASSON et al.,
2002; SCHALOCK et al., 2010).
Desta forma, a DI foi definida como uma
incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual
quanto no comportamento adaptativo, que é
expressa em habilidades conceituais, sociais
e práticas e que se origina antes dos 18 anos
de idade (LUCKASSON et al., 2002).

por psicólogo, mas é recomendável que seja
em conjunto com equipe multidisciplinar. Vale
destacar a importância da percepção do professor, pois sabemos que ele é, na maioria
das vezes, o primeiro a notar quando o aluno passa a apresentar maior dificuldade no
aprendizado.
Suas suspeitas devem ser acolhidas
pela equipe técnica da escola e é importante
que se tomem providências para que a criança possa passar por diagnóstico e, em caso
de confirmação de deficiência ou qualquer
outra dificuldade, seja encaminhada para
tratamento ou para algum serviço de apoio.
Há crianças que apresentam problemas de
déficits específicos que, associado à deficiência intelectual, acarretam dificuldades ainda maiores na aprendizagem. O diagnóstico
precoce permite intervir junto à criança com
várias abordagens multidisciplinares e transdisciplinares,
Muitas vezes, quando o professor recebe um laudo diagnóstico de deficiência mental que se refere a um dos alunos, é comum
ter a sensação de alívio do tipo: “Esta criança não aprende porque é deficiente mental e
não por culpa minha!” Grande engano! Primeiro, porque deficiência mental não significa
incapacidade de aprender. Talvez a criança
não aprenda o que o professor espera que
ela aprenda; talvez não tenha o mesmo ritmo de aprendizado da maioria dos alunos
nem aprenda da mesma maneira; mas isso
de modo algum significa que ela não seja
capaz de aprender. Segundo, porque o desejo de ensinar do professor e as estratégias
utilizadas fazem uma diferença significativa
na aprendizagem da criança, que, às vezes,
é pouco percebida em curto prazo, mas certamente fundamental ao longo da vida da
pessoa com deficiência (PRIOSTE, RAICA;
MACHADO, 2006, p. 26-27).

É muito importante ficar atento e vigilante ao desenvolvimento da criança para
que o diagnóstico seja precoce. É realizado
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Para que a escola seja inclusiva, é necessária uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e
que reconhece e valoriza as diferenças. Chegamos a um impasse, como nos afirma Morin
(2001), pois, para se reformar a instituição, temos de reformar as mentes, mas não se pode
reformar as mentes sem uma prévia reforma
das instituições (MANTOAN, 2003).
Segundo Capellini (2012, p. 41):
A inclusão escolar está inserida em um
movimento mundial denominado inclusão social, que tem como objetivo efetivar a equiparação de oportunidade para todos, inclusive
para os indivíduos que, devido às condições
econômicas, culturais, raciais, físicas ou intelectuais, foram excluídos da sociedade. O
Brasil é um país signatário desse movimento que visa possibilitar o desenvolvimento de
uma sociedade democrática, na qual exista
respeito à diversidade e todos possam exercer sua cidadania (CAPELLINI, 2012, p. 41).
No entanto, apesar dos avanços, não é
possível negar a dificuldade generalizada de
concretização desse direito no cotidiano das
escolas. Um exemplo disso é a inclusão de
crianças e adolescentes com deficiência intelectual, que continua representando um desafio até mesmo para educadores experientes e
dispostos a trabalhar na perspectiva inclusiva.
A presença desses estudantes em sala de
aula revela que, apesar de já termos avançado tanto, ainda temos muito a aprender sobre
o que é, de fato, inclusão, principalmente no
contexto das práticas pedagógicas.
O modelo social de deficiência passou
a considerar, além dos aspectos clínicos representados por impedimentos na pessoa,
fatores que são externos a ela: as barreiras
presentes no ambiente. Esse novo conceito
fundamenta a abordagem inclusiva, que con-

cebe a educação como um direito de todos,
sem exceção. Deu-se início, então, a um intenso processo de mudanças no contexto escolar cuja preocupação inicial era eliminar os
impedimentos físicos e arquitetônicos e incluir
recursos e serviços.
Como afirma Mantoan (2003, p. 29-30):
Nós, professores, temos de retomar o
poder da escola, que deve ser exercido pelas
mãos dos que fazem, efetivamente, acontecer
a educação. Temos de combater a descrença
e o pessimismo dos acomodados e mostrar
que a inclusão é uma grande oportunidade
para que alunos, pais e educadores demonstram as suas competências, os seus poderes
e as suas responsabilidades educacionais.
Confirma-se, ainda, mais uma razão de ser
da inclusão, um motivo a mais para que a
educação se atualize, para que os professores aperfeiçoem as suas práticas e para que
escolas públicas e particulares se obriguem
a um esforço de modernização e de reestruturação de suas condições atuais, a fim de responderem às necessidades de cada um de
seus alunos, em suas especificidades, sem
cair nas malhas da educação especial e de
suas modalidades de exclusão (MANTOAN,
2003, p. 29-30).
Por isso, sendo possível acontecer a
aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, o professor precisa possibilitar estratégias para que possam de fato incluí-los, ser
e fazer parte do processo ensino-aprendizagem. Além disso, a escola e seus responsáveis precisam possibilitar recursos diversos
para atender as devidas necessidades. É preciso fazer constantes adaptações em relação
a cada educando, proporcionando oportunidades, atividades e estratégias diferenciadas
para atender as necessidades específicas
dos alunos.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO JUNTO
AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
De acordo com Capellini (2012) por
longas décadas as propostas curriculares
consideravam as necessidades educacionais
dos alunos com deficiência matriculados na
sala de aula comum, apesar de estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61. Blanco
(2004) afirma que a escola, tradicionalmente,
focaliza sua atenção na elaboração de um
plano que desconsidera as características de
aprendizagem específicas de cada aluno.
Portanto, a intervenção pedagógica,
numa perspectiva inclusiva, deverá considerar
que diferentes formas de aprender enriquecem o processo educacional.
Por meio dela, o professor assume
grande responsabilidade na superação de
ações discriminatórias na escola, em relação
às formas de agir, pensar e interagir de alunos
com deficiências. Maneiras diversificadas de
organização do tempo, das metodologias de
ensino e dos espaços pedagógicos na sala
de aula, do planejamento individual do aluno
e da organização do projeto pedagógico da
escola, devem ser consideradas como aspectos importantes na flexibilização do ensino
aqueles que, por muito tempo, permaneceram
à margem do processo escolar (CAPELLINI,
2012 p.44-45).
Quanto a utilização de práticas de ensino Mantoan (2003, p.36) destaca que:
A inclusão não prevê a utilização de
práticas de ensino escolar específicas para
esta ou aquela deficiência e/ ou dificuldade
de aprender. Os alunos aprendem nos seus
limites e se o ensino for, de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorar convenientemente as possibilidades de cada um. Não se trata de uma
aceitação passiva do desempenho escolar, e

sim de agirmos com realismo e coerência e
admitirmos que as escolas existem para formar as novas gerações, e não apenas alguns
de seus futuros membros, os mais capacitados e privilegiados (MANTOAN, 2003, p.36).
O Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, da Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo (2008) enfatiza que
alfabetizar uma pessoa com deficiência intelectual não é um fim em si mesmo, mas um
meio de possibilitar modificações mais amplas no seu repertório comportamental, contribuindo ao mesmo tempo para que ele melhore sua autoestima e possa ter acesso ao
conhecimento, ativando, consequentemente,
o desenvolvimento do seu potencial cognitivo,
Cada atividade educacional tem seu fim
específico e se dá a partir de um movimento
internacional em sala de aula, onde aquele
que sabe mais compartilha com os outros
seus conhecimentos, suas experiências. O
aluno com deficiência intelectual deve ser
motivado a expor suas ideias e a refletir a
respeito dos conhecimentos postos nas aulas, pois desta maneira poderá “questionar e
modificar sua atitude diante do “não saber”,
e mobilizar-se para buscar o saber, deixar de
ser o “repeteco”, o eco do outro, e tornar-se
um ser pensante e desejoso de saber” (SÃO
PAULO, 2008, p. 25).
A partir de tantos referenciais teóricos,
elenco a seguir alguns aspectos da aprendizagem para o auxílio do profissional da
educação. É preciso superar mitos, ajustar
práticas de ensino, reconhecer que: o processo é tão importante quanto o resultado final, adaptações são necessárias e conteúdos
num mesmo momento podem ser diferentes
para o aluno com DI e para o aluno sem deficiência, e também que atividades que envolvam raciocínio lógico-abstrato serão um
grande desafio.
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Além disso, ajustar grupos cujo nível de
desenvolvimento e aprendizagem seja compatível aos alunos com dificuldades e ritmos
diferenciados é de extrema importância. Trazendo para exemplos práticos, o profissional
pode estimular o aluno a dominar seus movimentos e fazê-lo escrever o nome em folhas
de papel de diferentes tamanhos, assim o
aluno visualiza a necessidade de aumentar
ou diminuir a letra de acordo com o espaço.
Aulas que estimulem o aluno a contar
histórias são bem-vindas. É importante dar
continuidade à atividade com bate-papos na
classe sobre os personagens ou sugerindo
que os estudantes deem o próprio final à trama e o apresentem aos colegas. Diversificar
pode ajudar muito, já que alunos com deficiência intelectual podem se identificar mais
com músicas, passeios, desenhos, vídeos ou
debates do que com papéis.
Especificamente sobre as necessidades
do aluno com deficiência intelectual em classe
comum, deve-se considerar que o processo
de apropriação do conhecimento tem como
base aquilo o que os alunos já sabem, ou
seja, os conhecimentos adquiridos de modo
informal e, também, por processos formais
anteriores de ensino e aprendizagem. Tais
apropriações devem ser identificadas pelo
professor e utilizadas como ponto de partida
para a ampliação dos conceitos já adquiridos
e a aquisição de novos conceitos.
Adaptar o método de ensino às necessidades de cada aluno é, na realidade, um
procedimento fundamental na atuação profissional de todo educador, já que o ensino não
ocorrerá, de fato, se o professor não atender
ao jeito que cada um tem para aprender. Faz
parte da tarefa de ensinar procurar as estratégias que melhor respondam às características
e às necessidades peculiares de cada aluno.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões,
sugestões que podem contribuir para uma
maior compreensão da deficiência intelectual
e da educação inclusiva, apresentando estratégias para o professor e as leis que amparam
a educação brasileira.
O artigo traz então uma revisão de literatura acerca do tema inclusão, apresentando
dados importantes, documentos legais e principais autores que são referência no assunto,
para que famílias e professores reconheçam
a importância desse trabalho na escola e utilizem desse resumo como um facilitador para
abordar o tema com mais segurança.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Capellini (2012), por ser uma
pesquisa de fácil compreensão, Prioste, Raica
e Machado (2006) por serem uma referência importante na temática abordada da educação inclusiva, Sartoretto e Bersch (2018)
que apresenta a inclusão escolar e a escola inclusiva em um contexto atual e o livro
“Classificação de transtornos mentais e de
comportamento da CID-10 – Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas” da Organização Mundial da Saúde, utilizado como leitura
complementar que aborda a temática de uma
ótica clínica, mas que ajudam na compreensão e olhar amplo acerca das questões que
permeiam a deficiência intelectual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento deste artigo foram abordados o entendimento sobre a Educação
Especial e Educação Inclusiva, bem como o processo de inclusão do aluno com Deficiência
Intelectual no ensino regular, tomando conhecimento de algumas estratégias de ensino que
podem auxiliar no processo de aprendizagem dessas crianças.
Educação inclusiva é aquela que não segrega os alunos com necessidades especiais
dos outros estudantes, mas os apoia em suas especificidades, haja visto que uma educação
inclusiva deriva do direito que todos têm de frequentar uma escola pública e de qualidade, e ter
suas necessidades específicas de aprendizagem atendidas pela instituição, criando ambientes
mais propícios de aprendizagem. O aluno com deficiência intelectual adquire aprendizagens
diversas, porém levam mais tempo.
É possível concluir que embora a educação inclusiva já esteja em pauta há muito tempo, para que a inclusão aconteça na prática se faz necessário cobrar as políticas de inclusão
que visam a eliminação das barreiras pedagógicas, físicas e das comunicações, fortalecendo o movimento de transformação da escola, sendo isso possível através de investimentos
em recursos físicos e metodológicos, além de um olhar estratégico de professores, família e
sociedade.
A inclusão de alunos com deficiência requer o desenvolvimento de ações adaptativas
e uso de estratégias diferenciadas, para que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva
em sala de aula e atender as necessidades individuais de todos os alunos. Sendo assim,
uma verdadeira inclusão acontece se a escola oferecer condições educacionais que venha
a beneficiar todas as crianças. Despertar maior interesse aos envolvidos neste processo de
inclusão promove ações de aceitação, respeito, diálogo, cooperação e flexibilização, tanto na
adaptação curricular quanto na formação docente, ampla e contínua.
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OS DESAFIOS DAS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM EM
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar através do currículo de língua portuguesa no ensino
fundamental do ciclo I os desafios das avaliações e instrumentos para que o aluno alcance as
habilidades e conhecimentos necessários e permaneça a aprender permitindo-o avançar nos
estudos. A tessitura procura estabelecer conceitos sobre as finalidades do currículo de língua
portuguesa e a necessidade se seguir as bases dos parâmetros curriculares nacionais com a
finalidade de que prática de leitura seja até o final dos anos finais do ensino fundamental do ciclo I
algo evidente, pertinente e vivenciado e que haja o domínio de uma cultura literária comum. Tratase de um trabalho integrado de leitura e produção de textos, essa verificação se completa com
avaliações formativas, visto que todo e qualquer instrumento não pode ser visto como um mero
expediente burocrático avaliativo, mas, sim, como um recurso que potencializa a ação curricular
pela via do levantamento de informações relevantes para o melhor delineamento das estratégias
pedagógicas. Dessa maneira que o escopo desta monografia intenta relacionar a importância
da concepção de avaliação e analisando as avaliações externas organizadas pelo Inep que vem
fornecendo indicadores sobre o sistema educacional brasileiro

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Currículo; Avaliação; Conhecimento; Estratégias.
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INTRODUÇÃO

O

currículo de Língua portuguesa tem por finalidade tornar os alunos leitores competentes e produtores de textos significativos, e a proposta curricular permite
assegurar este caminho, e assim fazer com que eles possam ser inseridos no
mercado de trabalho durante todo o ensino fundamental I com o propósito de que assim os
objetivos do currículo sejam atendidos, para isso é necessário que a língua seja tratada como
uma prática reflexiva que integra aprendizagens juntamente com o desenvolvimento de habilidades para ler, compreender, produzir e revisar textos orais ou escritos.
Os PCNs possuem eixos norteadores e esclarecem a necessidade de uma prática de
leitura significativa, existem inúmeras estratégias para que isso possa ocorrer, mas aferir se
essa leitura está adequada passou a ser uma das formas de verificação de aprendizagem, no
entanto o ato avaliar precisa de ser cuidadoso, para isso os PCNs apresentam os critérios de
avaliação que devem ser compreendidos, indispensáveis ao final de um período de aprendizagem; bem como referências que permitem a análise dos seus avanços ao longo do processo,
considerando que as manifestações desses avanços não são lineares, nem idênticas.
A avaliação de aprendizagem em Língua Portuguesa representa uma forma de analisar
a leitura, interpretação e produção de textos, visto que escrever favorece o diagnóstico, pois
a escrita envolve saberes sobre o modo como os textos foram produzidos, sobre quem os
produziu e em que contexto, em que suportes são publicados. Eles também dizem respeito a
uma gama variada de conhecimentos de mundo, uma quantidade diversificada de informações
que são ativados de acordo com as finalidades instituídas, ou seja, a produção escrita é uma
consequência da boa prática de leitura.
É notável a necessidade de se estabelecer uma nova cultura de avaliação, associada
ao sucesso de todos (alunos, educadores, comunidade), relacionada ao trabalho coletivo e
fundamentada em técnicas, instrumentos e procedimentos diferentes, continuos e formativos.
Nessa perspectiva as escolas sempre buscam pela “avaliação ideal”, ou seja, em busca
de uma forma de verificar a aprendizagem e saber o que fazer com os resultados, por conseguinte podem contar com práticas avaliativas externas para contribuir com esse processo
de ensino-aprendizagem. Essas avaliações da aprendizagem são organizadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Através do trabalho do Inep é possível receber informações transparentes e confiáveis
a todos. Trazer subsídios educacionais faz com que a cada ano e a cada avaliação procura-se a melhoria tanto para fins diagnósticos como para avaliação da aprendizagem. Assim,
entende-se que a atuação das avaliações externas nas escolas de todo o país traz ganhos
para todos os envolvidos no processo educativo.
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Em todo o país duas avaliações externas acontecem com eficácia para o ensino fundamental de ciclo I, com informações sobre níveis de alfabetização, escrita, leitura e interpretação.
A prova Brasil aplicada nos anos iniciais do ensino fundamental e a prova Brasil aplicada nos
anos finais do ciclo I e II. Tanto a primeira (Provinha Brasil), que é uma avaliação diagnóstica
com o foco na alfabetização das crianças, quanto a segunda (a prova Brasil), permitem 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 e escrita. Comparar, revisar, alterar e alcançar passam a ser ações indispensáveis para realização e completude dessas duas práticas avaliativas.
No estado de São Paulo o Saresp é o sistema de avaliação de rendimento instituído
para acompanhar desenvolvimento e progresso da competência discursiva e textual dos alunos da rede estadual de ensino, para isso os profissionais da educação podem contar um
material rico e bem descrito, um relatório com os dados dos resultados das avaliações que
permitem aos educadores fazer algumas análises com o intuito de disponibilizar suportes ao
planejamento de ações de melhoria ao processo educacional.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de LUCKESI (1995); Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004), e PCN de língua portuguesa, que abordam as práticas de produção de
texto no ensino básico e as leituras significativas.
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.

CURRÍCULO E APRENDIZAGEM: DE
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
O Currículo de Língua Portuguesa na
proposta curricular do governo do Estado de
São Paulo tem como maior finalidade: tornar
nossos alunos leitores competentes e produtores de textos significativos, por meio da
sua avaliação contínua, aprimorá-la. Propor-se
também que todas as crianças dominem uma
cultura literária comum.
Ensino e aprendizagem não são unidimensionais. Ensino e aprendizagem são como
uma imagem de um espiral, muitas vezes, difíceis de serem apreendidas pelo docente. Por
isso, uma proposta curricular é necessária.
Trata-se de um meio que permite apurar
a ajustamento dos caminhos, se os objetivos
de ensino estão sendo alcançados e saber
se cumprimos o direito de aprendizagem do
aluno.
Este meio admite ainda, definir e compartilhar objetivos de ensino e aprendizagem,
que podem guiar as práticas. Assim como,
apresenta habilidades e conhecimentos necessários para que o aluno permaneça a
aprender e possa ampliar cada vez mais, permitindo-o avançar nos estudos.

Uma proposta curricular deve constituir
objetivos de ensino e de aprendizagem ao
final de um determinado período, bem como
a progressão das aprendizagens esperadas.
Ela não irá focalizar o modo pelo qual o
ensino deverá se realizar, também não como
serão realizadas as avaliações. Mas deverá
apresentar caminhos, exemplos do como ensinar e avaliar.
A importância de salientar esse limite
de função é evidenciar que ela não garante
a aprendizagem, não tem força de mudança,
embora seja uma importante base que alicerça processos de renovação.
É preciso ações articuladas nas escolas e nas secretarias que contemplem orientações sobre a implementação do currículo,
planejamentos periódicos voltados ao seu
cumprimento, avaliação e acompanhamento
do ensino e aprendizagem, material didático
de qualidade, identificação de problemas e
implementação de soluções. Dessa maneira,
é importante analisar a realidade educacional
na qual será implementada a proposta curricular.
Quando a proposta garante habilidades
de escrita, leitura e oralidade, além de formar
alunos mais aptos para exigir outros direitos
(como o direito à liberdade de expressão, à
saúde e moradia), têm-se maiores chances
de inseri-los no mundo do trabalho e participar das mais variadas situações sociais.
Contudo, no Brasil, embora a meninos
e meninas tenham o acesso à educação básica, dados sobre desempenho dos alunos em
Língua Portuguesa têm indicado que a grande
maioria ainda não alcança as habilidades esperadas de leitura.
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Nos últimos anos, o estado de São Paulo vem melhorando seus indicadores educacionais, tais como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os resultados
das avaliações externas revelam também que
há ainda um grande desafio: muitas crianças
precisam avançar na compreensão da leitura.
O domínio de algumas habilidades de
leitura e compreensão é hoje traduzido como
fracasso escolar. Pois, se esses alunos continuarem nesse estágio de desenvolvimento
das habilidades leitoras, dificilmente terão
acesso a diferentes práticas letradas.
Entretanto, verifica-se que o desempenho escolar é afetado pelo nível socioeconômico e cultural das famílias e por outros
fatores tais como a origem étnico-racial e o
gênero.
Assim, na educação básica, cabe ao
sistema educacional garantir a aprendizagem
por meio de políticas públicas. Para garantir
dignidade e inclusão social no mundo contemporâneo, é preciso que os alunos avancem
nas habilidades básicas de leitura e escrita.
Entende-se, assim, que o currículo de língua
portuguesa contido nas propostas curriculares deve privilegiar e o ensino de inclusão
das crianças na cultura escrita. O processo
de alfabetização faz parte e deve cursar o
mesmo caminho na ampliação do processo
de letramento dos alunos. Para isso, é necessário proporcionar diferenciadas situações de
leitura, produção de textos orais e escritos.
Os autores como Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004), propõem que no currículo de língua portuguesa os alunos precisam
aprender que textos orais e escritos contêm
semelhanças e diferenças entre si, pois é necessário dominar tais características, saber
usá-las em variadas situações comunicativas,
é importante no processo de ensino e aprendizagem da língua materna. Para a eficácia
dessa aprendizagem, as crianças precisam
interagir com variados gêneros.

De acordo com os autores citados, essa
interação, deve ser esquematizada e sistemática, uma vez que é possível reconhecer e
mapear essas características nos gêneros,
avaliando suas complexidades e especificidades. Em função das capacidades de linguagem dominantes mobilizadas em diferentes
gêneros, esses autores os agruparam para
facilitar o ensino e a aprendizagem da diversidade de gêneros presentes na sociedade
contemporânea.
As características que permitiram os
agrupamentos são relativas, sobretudo, às
suas funções sociais e aos seus principais
objetivos de comunicação. Os agrupamentos:
narrar, relatar, argumentar, expor e descrever
ações são considerados referências primordiais para trabalhar diversos gêneros no mesmo agrupamento. Desta forma, deverá se realizar um trabalho sistemático na sala de aula,
envolvendo a leitura e análise de exemplares
desses gêneros e a produção de textos e reflexão sobre sua adequação ao propósito de
comunicação e ao esquema textual que lhes
caracterizam.

O CURRÍCULO E OS OBJETIVOS DE
CADA ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
I
O principal objetivo do trabalho com Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino
fundamental é que ao final do quinto ano os
alunos sejam leitores fluentes e capazes de
compreender e produzir textos orais e escritos
de forma autônoma, para que possa avançar
sua escolarização e participar de práticas sociais.
A aprendizagem no primeiro e segundo
anos está na alfabetização inicial, na vivência
de experiências de leitura de variados gêneros textuais e na ampliação do repertório de
textos conhecidos de memória. Inicia-se o
trabalho para o desenvolvimento da fluência
em leitura.
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A partir do terceiro ano, os objetivos voltam-se para a consolidação da alfabetização
e para a ampliação da autonomia da criança na leitura e na escrita. Para tanto, serão
trabalhadas habilidades referentes à ampliação da fluência e expressividade em leitura; à compreensão leitora e à ampliação do
repertório de práticas de leitura envolvendo
variados gêneros; ao emprego da ortografia
e das convenções gráficas; ao planejamento
da produção de diversificados textos escritos,
de acordo com o propósito de comunicação
perseguido e interlocutores a que se destinam; ao monitoramento da produção do texto
adequando-o à situação de comunicação; à
revisão da produção de textos escritos.
A ampliação da expressão oral do aluno é um dos objetivos da proposta curricular
desde o início da vida escolar. Nessa perspectiva, pretende-se que a criança seja capaz
de produzir e compreender textos orais em
diferentes situações, das mais e cotidianas
às mais formais.
Dessa forma, serão trabalhadas habilidades referentes ao a produção de variados
gêneros orais; uso adequado de recursos
corporais para potencializar a comunicação;
respeito aos propósitos da comunicação e
ao esquema textual predominante nos agrupamentos de gêneros; respeito e tolerância à
produção oral dos colegas; monitoramento e
avaliação da produção oral.
Tudo isso para que a prática de leitura
seja até o final dos anos finais do ensino fundamental do ciclo I algo evidente, pertinente e
vivenciado e que haja o domínio de uma cultura literária comum. Como prescreve o PCN
de Língua Portuguesa:
Essa visão do que seja um texto adequado ao leitor iniciante transbordou os limites
da escola e influiu até na produção editorial:
livros com uma ou duas frases por página e a
preocupação de evitar as chamadas “sílabas
complexas”. A possibilidade de se divertir,

de se comover, de fruir esteticamente num
texto desse tipo é, no mínimo, remota. Por
trás da boa intenção de promover a aproximação entre crianças e textos há um equívoco
de origem: tenta-se aproximar os textos das
crianças — simplificando-os —, no lugar de
aproximar as crianças dos textos de qualidade ( 1997.p. 27)
Com objetivo de tornar o aluno leitor
e produtor de textos coerentes a prática da
análise linguística é tratada como uma prática
reflexiva que integra aprendizagens e o desenvolvimento de habilidades para ler e compreender e para produzir e revisar textos orais
e escritos, portanto, encontra-se integrada em
pelo menos três eixos (oralidade, leitura e
compreensão e produção de textos escritos)
e em seus respectivos tópicos e habilidades.
Essa perspectiva demanda um conjunto
de atividades reflexivas, sistemáticas e planejadas, a fim de focalizar a língua e seus usos,
bem como os fenômenos discursivos, textuais e gramaticais que integram o momento
em que interagimos por meio da linguagem,
assim permite-se que os alunos que façam
de modo intencional e consciente de certas
estratégias linguísticas e discursivas.
Este tipo de análise linguística coloca-se
a favor da exploração e reflexão sobre a organização dos gêneros e suas características. Prevê-se o desenvolvimento de habilidades que se
prestam ao conhecimento das características
de gêneros lidos, para, então, produzi-los e elaborá-los a fim de aprimorá-los, segundo seus
padrões e convenções, de modo progressivo
para cada ano do ensino fundamental.
Para isso é necessário a realização de
atividades que levam ao alcance dessa meta
são aquelas nas quais os alunos são convidados a ler e a expressar a compreensão sobre
os textos lidos, apreendendo seu sentido global e observando como certos enunciados,
termos e palavras entram em jogo na construção de sentidos.
30 - outubro/2021 - Educar FCE

534

Revista Educar FCE - 47 ª Edição - 30 - Outubro/ 2021

Contudo, salienta-se que não se trata
da abordagem desses objetos de ensino de
modo isolado, trata-se de um trabalho integrado de leitura e produção de textos, de caráter
reflexivo que se baseia na observação e análise de casos particulares para a percepção de
regularidades e regras que podem colaborar
para a autonomia dos alunos em variadas situações nas quais necessitam interagir, falando, escutando, lendo, compreendendo e escrevendo. Ou seja, é necessário que se faça
um trabalho intenso com a oralidade, leitura
e escrita.

TIPOS DE AVALIAÇÃO E
INSTRUMENTOS
A avaliação possibilita evidenciar os
domínios e lacunas dos alunos, mas não necessariamente suas causas. Existem muitos
questionamentos sobre avaliação, mas isso
ocorre quando ela é o centro da discussão,
ou seja quando perde o sentido e a finalidade do motivo que se quer avaliar, deve-se
considerar que o objetivo do desenvolvimento
curricular seja o sucesso de todos, o que se
entende por sucesso, no caso que todos os
alunos dominem todas as competências visadas pela proposta curricular, em um aspecto
formativo, a avaliação deve ser realizada de
tal modo que seus resultados consintam, nos
fatos em que não se observa o atingimento de
metas, novas operações pedagógicas e, eventualmente, revisões das próprias estratégias
de ensino, aí incluídos os materiais didáticos
e as atividades a eles associados. Nunca descartando a possibilidade de revisão de fins de
domínio de habilidades e competências.
Para alcançar e optar por informação
para a avaliação, é necessário recorrer a técnicas díspares e instrumentos, atendendo às
diferentes disposições, aos diversos tipos de
conteúdo que se quer avaliar e à idade do
público alvo.

Confirmando uma perspectiva formativa, ao mencionarem propostas de produção
textual, segundo aos autores Morais e Ferreira avaliação das situações de ensino precisa
ser concebida uma perspectiva formativa que
deve-se ter um alerta que efeitos o "como
a atividade é conduzida" pode ter sobre os
produtos escritos que os alunos conseguem
com as situações de produção textual: o sentido que encontravam na atividade proposta,
a clareza e envolvimento com os objetivos da
atividade.
É importante apresentar uma definição
clara e precisa do objeto avaliado. Não pode
ser algo vago ou que gere dúvidas para os
professores, equipe pedagógica e escola.
Do mesmo modo que é preciso fazer
uma definição dos propósitos da avaliação: a
que perguntas busca responder, que tipos de
consequências terão, quais os usos pretendidos para seus resultados, quem os farão e
qual o destinatário da avaliação (para quem).
Esse propósito determina, por exemplo, os
critérios, as diferenças da escala de valores,
etc.
Nesse item também se verifica se haverá consequências “fortes” ou “fracas”, por
exemplo, se os resultados das avaliações são
definidores da vida do estudante (retenção,
por exemplo). Se for uma avaliação diagnóstica, devem-se avaliar justamente aspectos que
ainda não foram ensinados.
Nesta perspectiva, para que a avaliação
tenha um novo olhar seria necessária uma
ferramenta dialética de identificação de novos
rumos. Segundo Luckesi: “[...] construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos
educandos, seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos, seja pelos exercícios inteligentes, ou pelos aprofundamentos
cognitivos propostos” (1995, p.178).
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Indicar quais os possíveis instrumentos
e a importância da diversidade de instrumentos para “contraste” e contemplação de diferentes elementos. Destacar aspectos temporais e de recursos.
Destacar quando será entregue os resultados, formulação critérios, e esses critérios definirão as atuações. Essas tomadas de
decisões e ações deverão modificar a realidade avaliada: destacar se o tipo de avaliação pode ter consequências fortes ou fracas,
destacada a preocupação sobre como será
comunicado seus resultados.
Essas indicações, contudo, somente
podem ganhar densidade quando discutidas
e implementadas por equipes escolares. Sem
desprezar os aspectos técnicos de sua elaboração, sua maior validade está em conseguir
apoiar o trabalho docente, em última instância, como vistas ao sucesso de cada aluno.
Todo e qualquer instrumento não pode ser visto como um mero expediente administrativo,
mas, sim, como um recurso que potencializa
a ação curricular pela via do levantamento de
informações relevantes para o melhor delineamento das estratégias pedagógicas.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO
DA ORALIDADE NAS CRIANÇAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I
A oralidade é a primeira forma de comunicação verbal das crianças, elas já se expressam oralmente desde muito pequenas.
Entretanto, o desenvolvimento da capacidade
de interagir, por meio da expressão oral, exige
um trabalho sistemático com a finalidade de
cumprir distintos objetivos sociais em situações mais formais.
No entanto, este ensino de oralidade
propõe objetivos de ensino que visam adequar a fala dos alunos a diversas situações e
aos gêneros textuais necessários para a interação nesses momentos. O processo de adequação da fala as situações de comunicação

se fazem presente desde os primeiros anos
escolares e propõe ao aluno um trabalho relacionado com gêneros para desenvolver habilidades relativas ao planejamento sobre o que
dizer, como dizer, e aos recursos expressivos
(entonação, postura corporal etc.) em função
da situação de comunicação e das pessoas
para quem nos dirigimos ou escutamos.
Assim as habilidades devem ser aplicadas de modo a planejar a produção oral; fazer
um uso adequado de recursos corporais para
potencializar a comunicação; produzir um texto adequado à situação de comunicação; monitorar e avaliar a produção oral.
Avaliar e monitorar a produção oral são
importantes segmentos para que a escola ensine as crianças a produzir textos orais de inúmeros e diferentes gêneros, dos mais simples
aos mais complexos. São habilidades que,
em geral, as crianças pouco desenvolvem na
vida cotidiana, essenciais para a participação
cidadã e em sociedade, essas habilidades
pressupõem a capacidade de julgar, argumentar, expor, concluir, comparar, contrapor
e defender ideias.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA
PRODUÇÃO TEXTUAL NAS CRIANÇAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Saber relacionar o sistema de escrita e
o aprendizado da ortografia é condição fundamental para que as crianças usem com
autonomia e de maneira efetiva a linguagem
escrita nas mais variadas situações.
Dessa forma, as crianças, desde os primeiros dias escolares, devem iniciar o desenvolvimento da consciência de que o sistema
alfabético é um sistema de representação de
unidades sonoras e tomar parte de atividades
que proporcionem o estudo e a reflexão sobre as características e o funcionamento da
modalidade escrita da língua.
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Esse aprendizado se dá por meio da
interação com textos escritos, da observação
de palavras e sua análise, da experimentação
do exercício de grafar e ler, do estabelecimento de relações, descobrindo para quê serve à
escrita e como ela pode ser usada.
No processo de aprendizagem para
valorização de estímulos e sons aplica-se o
estudo e reflexão de fonemas e sílabas, para
isso são proporcionadas atividades com jogos e brincadeiras orais com sons, ritmos e
rimas, a participação em diversas práticas de
leitura e escrita, o conhecimento dos gêneros
textuais e de sua leitura e compreensão, a
produção textual oral orientada e ouvida pelo
professor, incentivando a espontaneidade e
a criatividade das crianças, fazendo, assim,
correspondências das mais regulares e previsíveis para as mais complexas.
Para realizar este trabalho com a escrita
propõe-se o desenvolvimento de atividades
com gêneros textuais ligados ao universo infantil que favorecem o desenvolvimento de
habilidades previstas nos dois anos iniciais
do ensino fundamental, destacam-se aqueles que possibilitam a familiaridade com diferentes tipos de fontes e caracteres usados
para escrever, tais como rótulos, embalagens,
anúncios e tirinhas com propagandas, histórias em quadrinhos, livros de literatura infantil,
entre outros; também devem ser apresentados aqueles que possibilitam a reflexão sobre as palavras, as sílabas e outras unidades
que permitem exploração de ritmo, sonoridade, tais como as parlendas, poemas infantis,
cordéis infantis, canções, trava-línguas, adivinhas, entre outros; além daqueles que as
crianças conhecem o enredo ou os principais
fatos e podem descrevê-los e registrá-los, tais
como contos, pequenas notícias, entre outros.
Ao proporcionar este trabalho com esses variados gêneros pratica-se a reflexão e
ampliação de conhecimentos sobre a ortografia. Assim, concomitantemente, é preciso que

os alunos descubram as relações, intencionalidades e funções sociais de cada evento em
que a linguagem escrita está presente. Isso
é possível desde o primeiro ano do ensino
fundamental, quando as crianças começam
a produzir textos, com o apoio do professor,
ainda que não dominem o princípio alfabético.
A expectativa é que ao final do quinto ano, as
crianças possam escrever, de forma autônoma, em dupla ou individualmente, as sequências tipológicas: narrar, expor, argumentar e
descrever ações.
Para tanto, a seleção de gêneros para
a produção de textos escritos considera sua
adequação a cada ano do ensino fundamental. Presume-se que, vivenciando e produzindo esses gêneros desde o primeiro ano e
sendo guiadas a descobrir e refletir sobre a
complexidade dos aspectos linguístico-textuais, do sistema da escrita e da ortografia, as
crianças adquirem, gradativamente, a capacidade de escrever autonomamente, empregando, as habilidades que geram a produção de
textos coesos e coerentes.
O ensino de gêneros garante o ensino
sistemático das habilidades necessárias à
produção de textos. Mas, vale ressaltar a importância das oportunidades de ensino. Para
isso, os professores devem aproveitar eventos reais para estimular a produção de textos
escritos. Exemplos como convites, bilhetes,
listas, dentre outros gêneros desse tipo, são
muito importantes para o processo de ensino
e aprendizagem.
As habilidades previstas na produção
destes gêneros devem proporcionar aos alunos planejar a produção do texto com base
na situação de comunicação; para posteriormente redigir o texto monitorando sua adequação à situação de comunicação; e finalmente verificar e revisar o sistema da escrita
e ortografia de forma satisfatória e adequada.
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A produção de textos escritos exige que
as crianças planejem: que reflitam sobre a
situação de comunicação própria do gênero textual que está produzindo; que define o
conteúdo de acordo com a função social do
gênero; e ainda que estabeleça o objetivo do
texto e considere as expectativas dos seus
leitores. Todos esses requisitos da produção
textual refletem também em outras decisões.
Um texto escrito, para cumprir seus objetivos e sua função social, precisa ser coerente e coeso. Há aspectos linguístico-textuais
que quando são empregados adequadamente favorecem a compreensão do leitor. O uso
dos recursos coesivos, que unem as partes
dos textos, é outro exemplo.
O emprego adequado dos recursos coesivos é muito importante no planejamento e
construção de um texto. Há vários tipos de
recursos coesivos e as crianças devem ser
levadas a conhecê-los e, a saber, como usá-los. O uso adequado desses recursos permite a retomada de conteúdos introduzidos no
texto estabelecendo a referência (sinônimos,
pronomes, substantivos, advérbios etc.) e conectam as várias partes do texto preservando
a coesão temporal e causal. Cada sequência
tipológica tem sua estrutura básica. Para fazer
uma narrativa, por exemplo, a criança deve
estabelecer uma situação inicial, em seguida precisa introduzir uma complicação nessa
situação e seguidamente dar um desfecho,
solucionando o caso.
A diversidade vocabular e adequação
ajudam a narrar, argumentar, relatar, expor,
descrever ações e são aspectos imprescindíveis para a coesão de um texto. Assim, é
importante que as crianças sejam levadas a
ampliar seu repertório lexical, por meio da leitura e análise de textos, do uso do dicionário
e gramatical.
A escrita de um texto precisa obedecer às convenções da escrita. Entretanto, as
crianças não começam a escrever já con-

tando com todas essas e outras habilidades
necessárias para a produção de um texto legítimo considerando a coerência, coesão e
revisão. É necessário considerar a progressão
no processo ensino-aprendizado de escrever
textos.
Quando as crianças começam a escrever seus textos e ainda não compreenderam
a complexidade da relação e distinções entre
a fala e a escrita, não é possível exigir deles
este conhecimento e não se preocupar em
corrigir com as marcas da oralidade na escrita.
Do mesmo modo, não há lógica na
correção do texto de uma criança de segundo ano exigindo acentuação das palavras.
Há outras coisas a serem aprendidas para a
elaboração de um texto antes que a criança
comece a se preocupar com as regras de
acentuação.
É importante e relevante que as crianças se aproximem da escrita apoiadas em
sua experiência como falantes, mas como a
escrita não é a transcrição da fala, acabam
cometendo muitos erros em função disso. Se
o professor não compreender que, nessa etapa, precisa tolerar textos em que há marcas
do oral, desestimulou a formação do escritor.
Da mesma forma, atitude de intolerância com a variação linguística das crianças
desestimula a escrita. A criançada precisa
aprender que o monitoramento e a revisão
são dimensões intrínsecas à produção de textos escritos.
Todo bom escritor sabe que não é possível escrever sem monitorar o texto durante
o momento mesmo da escrita e sem revisar,
várias vezes, a produção. Trata-se de analisar
e avaliar o emprego dos recursos necessários
à coesão e à coerência, o cumprimento do
objetivo e da função do texto e o respeito às
convenções da escrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho demonstrou como há muitos desafios nas avaliações de Aprendizagem em
Língua Portuguesa no ensino fundamental I e que para isso a avaliação formativa precisa de
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, elas podem orientar nas práticas diárias ,
ajustar e aprimorar estratégias, sempre com o foco no ensino e no desenvolvimento do aluno
para que ele continue a aprender e eu possa se superar cada vez mais.
No entanto, é preciso que haja ações articuladas nas escolas com orientações sobre o
currículo, com planejamos periódicos, identificação de problemas e busca de soluções.
Juntamente com isso, uma diversidade de instrumentos, critérios para realizá-la, como
avaliações oral de leitura e produção escrita, que constantemente, sejam renovados em suas
perspectivas teóricas e referenciais que norteiam a interpretação da realidade.
As avaliações externas compõem estes desafios das práticas avaliativas e tem grande importância, pois funcionam como suporte para atingir sua integralidade e seja de fato
eficiente. É através destas avaliações que escolas, municípios e estado conseguem verificar
os indicadores de desempenho do ensino e sua eficácia. Entende-se que a atuação dessas
avaliações só traz benefícios para todos os envolvidos no processo educativo.
Soma-se a isso, há inúmeras matrizes, relatórios e orientações sobre as habilidades e
competências dos alunos. Estes documentos apresentam o progresso e desenvolvimento da
competência discursiva, textual e na produção de texto. Com estas informações, é possível
fazer uma comparação das médias e aproveitamento alcançados em língua portuguesa.
Desta forma, pode-se afirmar que as avaliações são de extrema importância e eficácia
na construção dos saberes e no desenvolvimento de uma perspectiva de qualidade no ensino
de Língua Portuguesa no ensino fundamental I.
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