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"PESOS E ESCOLHAS"
Nessa minha caminhada, tenho focado muito na importância das "escolhas" do dia a dia e, isto tem feito
muita diferença nos meus atendimentos.
Porque podemos escolher qual "peso" dar para determinada situação. Tenho como base minhas vivências
pessoais; há dez anos, passei por uma situação de saúde na família, onde a única solução seria o transplante
e através de um sim de uma família. Isso foi possível e como agradecimento a esse ato, hoje faço palestras
voluntárias falando sobre a "conscientização da doação de órgãos", tendo assim, a intenção de atingir o maior
número de pessoas possíveis.
Uma das situações que me marcaram muito nesse período, foi a última semana da espera, onde ele tinha uma
data limite para que aparecesse o órgão e, foi nessa semana que eu passei a dar "um" outro valor ao tempo.
Pois, cada segundo era muito precioso e, atualmente, trabalho muito essa questão de realmente valorizar o
tempo, na medida do possível não deixar para depois o que se pode fazer "hoje".
Nos meus atendimentos, trabalho também com a identificação de crenças, pois muitas vezes focamos muito
em determinados campos e deixamos para trás o essencial. Está tudo bem! Cada um tem o seu processo,
o autoconhecimento é muito importante para darmos um pontapé inicial para alguma mudança!!! E garanto
que tornamos muito mais leve a nossa jornada, quando conseguimos ressignificar algo.
Muitas vezes, carregamos muitos pesos que não são nossos e, quando decidimos tirar os que não nos pertencem, vem a autossabotagem. Porque estamos tão acostumados com isso, que a nossa própria mente
dificulta esse processo. Assim, criamos uma dependência e corremos o risco de ficarmos presos em histórias
que não são nossas e passamos a viver através dos olhos de outras pessoas ou situações.
Porém, nem sempre basta apenas agir, às vezes é necessário entender onde estamos presos para tomarmos
uma ação a partir deste saber e, a constelação familiar é uma técnica maravilhosa que pode auxiliar muito
nessa identificação de situações, podendo trazer uma nova visão para a vida e com isso podemos mudar o
nosso olhar e postura, trazendo transformações permanentes e não somente imediatas. É importante ressaltar
que a constelação familiar foi criada pelo alemão Bert Hellinger (1925-2019). É um método terapêutico de
resolução de conflitos que permeiam gerações. Bert, sugeria analisar a pessoa e suas ações a partir do seu
sistema originário, ou seja, a sua família. E, hoje, escolho buscar diariamente entendimentos com leveza para
as minhas emoções e posso dizer com certeza que estou no meu melhor momento de vida!
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AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL AFRO
RESUMO: As relações étnico-raciais na sociedade brasileira é um assunto que ultrapassa as
barreiras territoriais e culturais, pois estabelece vínculos com a identidade de povos, por envolver
relações no campo histórico onde a multiplicidade da formação do povo brasileiro reflete uma
heterogeneidade cultural, étnica e racial de uma riqueza ímpar pode-se dizer que há uma relação
tensa ou por muitas vezes oculta entre a cultura afro-brasileira, a indígena e a cultura branca e
européia, essa relação tensa surgiu através de ideologias estereotipadas, desigualdades e um
racismo muitas vezes velado.

Palavras-chave: Relações; Heterogeneidade Cultural; Étnica; Racial.
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INTRODUÇÃO

A

o falarmos em relações étnico-raciais na sociedade brasileira precisamos levar
em consideração alguns fenômenos e processos sócio históricos e culturais que
não estão localizados apenas em nossa sociedade nacional, por se tratar de um
tema que ultrapassa as barreiras territoriais e culturais, pois estabelece vínculos com a identidade de povos por envolver relações no campo histórico onde a multiplicidade da formação
do povo brasileiro reflete uma heterogeneidade cultural, étnica e racial de uma riqueza ímpar,
isso não quer dizer que não haja uma relação tensa ou por muitas vezes oculta entre a cultura afro-brasileira, a indígena e a cultura branca e europeia, essa relação tensa surgiu através
de ideologias estereotipadas, desigualdades e um racismo muitas vezes velado, mesmo que
a maior parte da população brasileira se declara negra segundo dados do IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Infelizmente ainda persiste no imaginário étnico-racial de valorização da cultura branca
firmada em padrões europeus em detrimento da história e da cultura africanas, indígenas,
sendo assim para entendermos conceitos, preconceitos e contextos referente as relações
“Étnico-Raciais no Brasil Afro”, devemos ter ciência de que todo preconceito está preso a
processos e contextos sócio-históricos, culturais de várias procedências que são fundamentais
para o entendimento da realidade sócio-étnico-racial no Brasil e no mundo, desta forma será
abordado o conceito de escravidão e o de identidade no Brasil a fim de que haja um aprofundamento sobre os conceitos de preconceito, discriminação, marginalização e de racismo.
No tocante a escravidão enquanto instituição e prática sócio-cultural e políticoeconômica,
pode-se afirmar que há uma similaridade ao longo da história dos diferentes povos, porém
não são iguais (MELTZER, 2004; MEILLASSOUX, 1995) há distinções, ou seja não podemos
conceituar a escravidão como um fenômeno singular, particular mas como um processo plural
e múltiplo na história das sociedades, sendo assim não podemos dizer que há uma escravidão e sim escravidões, pois a realidade escravagista constituída nas Américas e Europa,
transformou o cativo em escravizado, onde a questão primordial estava vinculada a ordem de
compra e venda, de destituição territorial, patrimonial, religiosa, do nome, do idioma, impondo
a negação do seu ser, enquanto sujeito submetido à ordem escravista como ocorreu após
o ingresso intenso dos europeus e islâmicos, em particular, na África Ocidental, nesse sentido é importante compreendermos outro conceito importante que é o de escravizado e não
o de escravo, pois o conceito sócio-cultural e político-filosófico de escravizado é importante
para considerarmos que os africanos de diferentes etnias-nacionais d’África não nasceram
escravos, mas foram tornados escravizados pelo sistema político-econômico e pela instituição sócio-jurídica implantada pelos conquistadores, ou seja é nítido o sentido de reduzir uma
realidade histórico-cultural ao estado de natureza como se o escravo nascesse, crescesse e
morresse irremediavelmente preso à sua natureza, sendo assim não haveria transformação
social possível para ele, inclusive para seus descendentes que seriam tratados como escravos e filhos de escravos, mantendo assim a escravidão no imaginário social das populações.
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A IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL NO
BRASIL AFRO
No Brasil, o racismo tem suas próprias
peculiaridades, mas como tal, não descaracteriza o racismo predominante nas esferas de
toda a sociedade brasileira, seja ela, social,
política, econômica e psíquica entre muitas
outras. Os negros no Brasil são o maior grupo
étnico-racial em população, porém ocupam
poucos espaços de destaque na sociedade,
condição esta que coloca o negro em desigualdade extrema em relação ao branco e
que se agrava diante do racismo e é através
dessa realidade distorcida que se constrói e
se sustenta psiquicamente a identidade do
sujeito negro.
Sendo assim compreender e entender
a dominação social, o conflito e sofrimento
negro no âmbito pessoal, de aceitar a si mesmo enquanto negro ou de embranquecer-se,
quanto no âmbito social, de convivências racistas e de negação se mostra mais profundo
do que o conhecido, onde o seu desejo é
um entrave, uma batalha contra muros velhos,
mas muito bem defendidos em uma sociedade excludente, desta forma podemos afirmar
que a identidade étnico-racial no Brasil Afro
se dá através de disputas entre diversos segmentos socioeconômicos, políticos e populacionais que permanecem de modo bastante
similar na história brasileira, desde o século
XVI onde constatou-se que essas disputas
demarcaram a constituição de identidades
politicamente informadas, segundo os fatores
étnicos, culturais, econômicos e geográficos
possibilitando desta forma a elaboração de
projetos comuns mediante o enfrentamento
da realidade social em que os diferentes segmentos populacionais estiveram vinculados
na história e nas culturas brasileiras (FONSECA, 2000).

Diante dessa perspectiva que a luta pela
liberdade e dignidade humanas que acontece
ainda em pleno século XXI, onde encontramos
africanos, indígenas de diferentes etnias, sexos e religiões lutando contra a opressão do
sistema que embora seja capitalista ainda se
encontra enraizado com um ideal colonialista
escravagista, ou seja o processo que ainda
hoje tem-se instaurado possibilita que diversas populações ainda encontram-se identitariamente diante de um mesmo processo de
inferioridade, pois mesmo tendo a capacidade
política e cultural ainda elege um mesmo inimigo em comum que é a opressão instaurada
por uma sociedade excludente, partindo de
tais fatos é importante ressaltar que as questões vinculadas às identidades pessoal, social
e étnico-racial dos indivíduos, na sociedade
brasileira, têm se tornado atualmente um bom
motivo para debatermos sobre o lugar que
julgamos ocupar na pirâmide sócio-cultural
e econômica, atreladas às nossas escolhas
políticas.
Enquanto sujeitos históricos pertencentes a uma sociedade, sendo assim não somos fechados ao tempo, somos seres históricos e que, portanto fatores como a violência
cotidiana, a exploração e a expropriação da
terra faz com que nós nos identifiquemos com
milhares de pessoas anônimas, uma vez que
ainda possuem o mesmo rosto e o mesmo
nome que são os da fome e os da miséria
presente no campo e na cidade, diante desse
paradigma tão crucial para a identidade negra podemos afirmar que a identidade negra
se vincula à luta, à conquista ou à aquisição
de direitos civis, sociais e políticos, enquanto projetos de cidadania é chegada a hora
de todos compreenderem que a identidade
negra não é apenas a cor da pele, os traços
faciais, nem se o cabelo é crespo ou não,
que fazem o sujeito identificar-se ou ser identificado como afro-brasileiro ou como ainda
é chamado de “negro” ou “negra”, as identidades afro-brasileiras (negra), euro-brasileira
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(branca), ou ameríndia (indígena) baseiam-se
na escolha política de cada um como sujeito
social e histórico, sobretudo em uma sociedade como a nossa que possui um elevado
grau de miscigenação e mestiçagem, porém
de modo geral ainda temos dados coletados
por institutos de pesquisa governamentais e
não governamentais dados esses que relatam de que os quesitos como cor da pele
são referência para determinação da raça do
sujeito, desprezando todo o conjunto que o
forma como os traços e o repertório cultural,
as consciências histórica e política de determinado segmento social e étnico-racial.
Os institutos de pesquisa, ainda, parecem desconhecer, negar ou omitem no mínimo, diante à força e penetração da ideologia
do embranquecimento em nossa sociedade,
como já atestaram diversos intelectuais, tais
como Florestan Fernandes (1997) e Clóvis
Moura (1998). Eles ainda observam em seus
estudos que o sujeito de cor preta ou parda
tem prejuízos sociais ligados à ascensão socioeconômica; dificuldades em arrumar empregos com mais prestígios do que aqueles
que não a possui.
Os institutos de pesquisa, mediante a
influência das ideologias do embranquecimento fenótipo e psíquico e da mestiçagem
cultural e, atualmente, do contra ideologia do
enegrecimento político, necessitam confrontar o autorreconhecimento ao reconhecimento social, pois a identidade de cada um é
sempre construída a partir das relações que
temos, da história que carregamos, da cultura
que possuímos dos lugares sociais e políticos
que ocupamos (FONSECA, 2000).
A pluralidade de cores no país diz quem
é o povo brasileiro, mas não sua identidade
étnico-racial, já que sabemos que o mestiço
está associado à noção de identidade nacional, tão questionada e negada no atual momento de nossa sociedade, na medida em
que coloca todos aparentemente em situa-

ções sociais de igualdade e sem condições
de fazer uma escolha política coerente e consistente com a realidade histórica, econômica e cultural de exclusão, de segregação, de
exploração e de expropriação.
Diante disto pode-se afirmar que a identidade étnico-racial no Brasil e nas demais
sociedades multiculturais, poliétnicas, plurirraciais é um fator de escolha e de posicionamento político de indivíduos e grupos da
sociedade, já que ela é vivida e percebida
no contexto da dinâmica sociocultural e político-econômica e para compreendermos a
identidade do povo brasileiro devemos ter
ciência de como ocorre a discriminação, o
preconceito, a marginalização e o racismo no
Brasil e no mundo.

DISTINÇÃO ENTRE DISCRIMINAÇÃO,
PRECOCENITO, MARGINALIZAÇÃO E
RACISMO
Para compreendermos melhor como
ocorre as diferenciações discriminatórias no
Brasil e no mundo primeiramente partiremos
do conceito de discriminação que está vinculado aos processos de distinções existentes
entre indivíduos, ou seja, a distinção entre um
ser e outro, desta forma a discriminação se
estabelece pela diferença, seja ela de ordem
social, étnico-racial, religiosa, cultural, econômica, política linguística e fenotípica e é com
base nesta diferença que um sujeito discrimina o outro.
Na medida em que este outro não participa do seu grupo proximal ou ainda, não
tem qualquer vínculo identitário, sendo assim
todos discriminam todos, posto que a nossa
existência é marcada pela distinção, pela diferenciação entre os seres vivos, ou seja fauna
e flora, essa relação socialmente construída,
tornou-se ao longo do tempo um processo
que estabeleceu um prejuízo e um favorecimento entre um e outro, do eu e do ele, do
nós e dos eles.
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Sendo assim discriminar neste sentido é um fator que estabelece uma lógica
de exclusão e de inserção na participação
da vida em sociedade, já o preconceito está
muito próximo ao sentido de discriminação,
na medida em que ambos estão associados
ao contato entre seres humanos, se no caso
da discriminação todos se distinguem uns em
relação aos outros no caso do preconceito
esta distinção já vem marcada com o sinal do
desequilíbrio social onde se colocarmos em
uma balança, um sobe e outro desce partindo de um conceito prévio, predeterminado e
marca fundamentalmente o pré-juízo de um
em relação ao outro, referente a marginalização podemos afirmar que a mesma está vinculada aos processos de exclusão do outro
promovido por um indivíduo ou grupo social.
Portanto marginalizar é colocar na margem da vida social, dos centros decisórios, na
periferia do sistema e das relações cotidianas
existentes na sociedade, neste sentido o conceito de marginalização também estabelece
uma relação com a lógica espacial, estruturada pela geografia, definindo quem fica fora
e distante e quem fica dentro e próximo do
círculo do poder econômico, social, político e
cultural, já no caso do racismo há uma conformação mais ampla e mais plástica, desenvolvendo-se diferentemente em cada contexto
social, portanto em cada tempo e espaço das
relações de contato entre os homens o racismo se manifesta de uma maneira distinta
como é no caso do Brasil onde temos um
racismo que se origina na marca, na cor da
pele onde preconceitos e discriminações são
produzidos social e historicamente e perpassam os diferentes âmbitos da vida coletiva.

COMO O RACISMO DESENCADEIA
ENTRAVES NO COTIDIANO ESCOLAR
A escola é o lugar de construção do conhecimento e cidadania, porém não podemos
ser ingênuos ao acharmos que somente a educação é o instrumento de emancipação social
e econômica, temos que ter ciência de que há
um racismo secular onde a própria sociedade tem negligenciado uma escola acolhedora
onde todas as crianças independentemente de
sua raça, cor, credo tenham a possibilidade de
desenvolverem suas potencialidades na construção dos saberes, portanto se faz necessário
que haja na escola uma atmosfera que evidencie a cultura afro-brasileira.
Potencializando as discussões e as atividades pedagógicas essas crianças precisam de representações que dialoguem com o
próprio corpo e sua essência onde o racismo
não venha gerir de forma abrupta situações
discriminatórias onde comprometem o convívio, interferem nas relações, colocam entraves à experiência de vida democrática dos
estudantes e dos adultos e até mesmo ao
aprendizado, o ato racista pode ser de natureza étnico-racial, física, linguística, religiosa,
política, socioeconômica, geracional, de gênero etc. Constituem situações de humilhação
que permeiam as relações.
Ainda que nem sempre sejam percebidas e identificadas como tal, e não se resumem ao bullying entre os alunos, podem
aparecer também nas decisões pedagógicas,
nas normas de convívio, na organização da
rotina e do espaço, nos encaminhamentos
disciplinares, entre outras situações, desta forma é notório que o racismo deve ser tratado
na escola desde os primeiros anos de vida
dos estudantes, pois compreende-se que é
na escola que as relações, conflitos, vínculos
e encontros entre várias singularidades estão
presentes, portanto a escola é o lugar onde a
prática educativa pode desencadear um processo de formação ética e de construção de
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um olhar para o outro, voltado para a justiça,
a diversidade e a igualdade.
Se a escola cumpre o papel de espaço
de formação e construção de valores é na
ação educativa do dia a dia escolar que surgem as melhores oportunidades de trabalhar
questões relacionadas ao preconceito e à discriminação, no entanto para lidar com elas, é
preciso que se reconheça a sua existência é
preciso ter em mente que nossas relações cotidianas são permeadas de práticas e concepções racistas e que o primeiro passo para o
seu combate é o exercício do estranhamento,
da desnaturalização do olhar, pois infelizmente, ainda é comum no cotidiano escolar que
os cabelos crespos das crianças negras não
sejam valorizados e não são raras as situações em que os adultos decidem ou mesmo
recomendam que as crianças negras venham
à escola com os cabelos presos ou penteados de forma a desconfigurar seu jeito natural,
para além das circunstâncias mais corriqueiras do dia a dia, muitas vezes a discriminação
pode estar presente até mesmo no currículo,
na forma como determinada questão é tratada
nos livros didáticos onde podemos encontrar
ilustrações estereotipadas que apresentam a
pessoa negra em situações de inferioridade,
sempre em papéis subalternos ou desvalorizados, quando não em situações ligadas à
contravenção e à criminalidade, infelizmente
dificilmente encontramos uma ilustração em
que o negro se encontra em posição igual ou
superior à do branco em cargos de poder e
prestígio, exemplos de sucesso profissional,
modelos de famílias são na maioria das vezes, representados por pessoas de pele clara,
tais fatores de inferioridade estão presentes
desde que o racismo fundado no Brasil constituiu-se em função da miscigenação e da
mestiçagem da sociedade o racismo recaiu
e continua a fazê-lo naqueles que mantém as
suas marcas fenotípicas e culturais próximos
aos valores, crenças e traços oriundos dos
africanos escravizados no Brasil.

Sendo assim quanto mais claro, menos
ele será objeto do racismo cotidiano e institucional presente no país, por outro lado também
podemos afirmar que o Brasil também tem passado por diversos processos de transformação
referente ao combate do racismo graças ao
grande esforço das entidades do movimento
negro e a dos direitos humanos que tem incentivado a denúncia da prática do racismo
institucional que é aquele produzido, difundido
e promovido pelas instâncias governamentais
em diferentes setores da vida social brasileira.
Principalmente o da área educacional,
pois a maior parte das pessoas do universo
escolar não são vistas, nem se veem como
racistas e eurocêntricas, fato preocupante porque é sabido que no seio da escola ainda há
um racismo velado onde a discriminação muitas vezes é tratada como brincadeira deixando
cada vez mais fragilizada a relação do indivíduo negro na instituição escolar, tal fato ainda
acontece porque na instituição escolar muitas
vezes encontramos profissionais que firmam
seus conhecimentos em cima do livro didático
seguindo à risca os conteúdos expressos nos
mesmos que na maioria das vezes apresentam
uma visão europeia sobre a questão do negro
na sociedade, muito embora o livro didático
esteja com os dias contados, alguns profissionais da educação o utiliza como principal
instrumento de trabalho na educação considerando-o indispensável como cita Lopes:
Instrumento suposto de real eficiência no
processo ensino-aprendizagem, o livro
proporciona a transmissão de conhecimento e informações de acordo com os
anseios da sociedade. Entretanto, como
veículo de comunicação, não está isento
de distorções em suas informações: os
textos, muitas vezes, são desvinculados
da realidade, não possibilitando ao aluno
uma reflexão crítica do que lê. Na realidade, o livro e, em particular, o didático,
deveria ser o veículo de treinamento de
reflexão e não um mecanismo a mais de
veiculação ideológica da indústria cultural
(LOPES, 1987, p.101).
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Ademil Lopes (1987) elenca a partir do
“Seminário da Fundação para o Livro Escolar”, de 1983, alguns aspectos caracterizadores destes livros dos quais serão destacados
alguns como: esparadrapo do pensamento
crítico e autônomo; incentivo a aparentar
conhecimento que não tem; um veículo de
preconceitos e inverdades; um produto frio,
padronizado e impessoal, distante da realidade concreta de quem aprende; um recurso a
mais para ensinar a considerar o mundo terceiro-mundista como algo já feito, inexorável
e não como uma realidade a ser solidarizada,
transformada e criada, fato que também pode
ser observado em alguns livros de literatura
onde a caracterização do emissor e do receptor da produção cultural, apresenta uma
relação de desigualdade étnicoracial, onde
por muitas vezes o escritor é um adulto branco que emite seus valores para um receptor
infantil, onde podemos verificar que a igualdade relacionada entre o negro e o branco é
emitida através de uma carga de preconceitos
à um mundo infantil projetado por ele como
sendo constituído apenas de crianças brancas que sobressaem as negras. Nesta medida, a criança negra será excluída do diálogo
instituído pelo livro didático ou paradidático
que revelam este conteúdo. Assim,
Somente quando esta literatura incorporar a visão de mundo e a perspectiva do
ser negro é que ela poderá dar, à criança
negra, a possibilidade de tornar-se um
interlocutor neste processo de comunicação. Porém, não se está querendo aqui
propagar a existência de duas ou mais
literaturas destinadas a públicos diferentes. A incorporação de outras perspectivas tem como objetivo alargar o público e
não segmentá-lo (NEGRÃO, 1987, p. 87).

Ou melhor, tem-se a intenção de democratizar as representações étnicas e de gênero nestes livros didáticos, neste sentido se
analisarmos profundamente a representação
de algumas categorias sociais em livros didáticos de leitura é notório que as ilustrações

como o corpo do texto destes livros constata-se que a presença afro-brasileira é de pouca
evidência, mas quando apresentado são de
maneira estereotipada, grotesca e subalterna,
sendo recorrente a figura do escravizado e
dos afro-brasileiros em geral sendo representada como seres destituídos de núcleo familiar, vinculando-os ao passado colonial.
Definitivamente a tarefa de reconhecer-se negro/a no Brasil não é fácil, exige coragem e certo conhecimento do passado de
luta e resistência da população africana e afrodescendente. O estudo da questão racial na
educação básica colabora para a construção
de uma autoestima positiva entre a população
negra ao rejeitar uma educação etnocêntrica
que reproduza estigmas e estereótipos.
Crucial na construção que os negros
fazem de si, mas também da forma como
são definidos, “a história dos descendentes
de africanos não é somente deles. É a de
todo mundo” (LOVEJOY, 2012, p. 40), devido
a tais movimentos que envolvem o ensino no
contexto escolar que o Movimento Negro cada
vez mais tem feito reivindicações como a inclusão da Cultura Negra, da História do Negro
no Brasil e da África, nos currículos escolares
e os movimentos de luta contra o racismo reivindicam por uma educação multirracial que
leve em conta a pluralidade étnica, cultural e
religiosa brasileira e desnude as práticas de
produção e reprodução do racismo no cotidiano escolar, onde seja fortalecido alianças
com outras práticas, com movimentos que
se empenhem em transformar a escola num
espaço de luta contra qualquer ideologia de
dominação, contra as discriminações e contra
o racismo, desta forma pode-se afirmar que
no início do século XX, os afro-brasileiros reagiram as práticas de exclusão e buscaram
integrar-se à nova ordem econômica.
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Diz Florestan Fernandes (1978, p.275)
que nas primeiras décadas da República,
“eles começaram a investir na instrução,
como fator de integração socioeconômica e
de competição com os “brancos”, valorizando
a escola e a aprendizagem escolar como um
“bem supremo”.
Segundo Rocha (2008, p. 58)
Considerando a Escola como o espaço
na qual estereótipos, preconceitos e práticas discriminatórias são desconstruídas.
Ela reúne instrumentos pedagógicos que
viabilizam esse propósito a partir da reflexão dos profissionais que a compõem.
Docentes e técnicos podem “pôr abaixo”
grande parte dos entraves interpostos às
populações afrodescendentes que as impedem de viver plenamente a cidadania.
A apresentação positiva da História e da
cultura dessas populações é uma das estratégias a serem colocadas em prática
de modo efetivo e consecutivo (ROCHA,
2008, p. 58).

meras e antigas reivindicações sociais, bem
como o reconhecimento do Estado Brasileiro
para que essas políticas fossem se concretizando.
Os primeiros passos foram dados na
assinatura de convênios e dos compromissos
em diversas convenções internacionais como
as da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que trata do combate às práticas discriminatórias e racistas no mercado de trabalho
e do emprego (Convenção 111), ou quando
o Brasil assina as resoluções da Conferência
contra o Racismo, a Xenofobia e outras formas correlatas de discriminação ocorrida em
Durban (África do Sul), quando o Brasil condenou o colonialismo e a escravidão como
crimes de lesa humanidade e que os Estados
Nacionais deveriam trabalhar para erradicar
a desigualdade social, tecnológica, cultural,
educacional, econômica e política que tem
fundo nos atributos de raça, de etnia e de cor.

A partir da segunda metade da década
de 1990, com o volume de debates e reivindicações as entidades do movimento negro
começaram a avançar nas suas conquistas
sociais e políticas, sobretudo calcadas nas interpretações referentes à Carta Constitucional
de 1998 que não poderia ter outro foco que
não fosse o de debater a diversidade cultural
e a desigualdade social, também com recorte
étnico-racial.

Os governos no Brasil, após a constituição de 1998, criaram diversos órgãos que
tem procurado fomentar a promoção da igualdade étnico-racial, seja com as criações da
Fundação Cultural Palmares (1998), o Grupo
de Trabalho Internacional (1994) e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (2003) entre outros com ênfase em
respeitar ou atender a demanda tão grande
de injustiça social que surge em (2004).

As chamadas minorias sociais também
precisavam ser ouvidas. Eram maiorias demográficas e “minorias nervosas”, que queriam
participar do processo político e das decisões
fator esse que fez com que essa diversidade
fosse colocada dentro do debate constitucional e republicano, onde todos são iguais perante a lei, todos precisam ter direitos para
além do formato liberal ou socialista esse processo de disputas e diálogos desemboca por
sua vez nas propostas de políticas de ações
afirmativas que atendam a população de afro-brasileiros no país em atendimento das inú-

O Programa Universidade Para Todos
(PROUNI), proposto pelo MEC com a função
de democratizar o acesso de estudantes no
ensino superior particular do país. Os beneficiados foram os alunos da rede pública de
ensino com renda de até um salário mínimo
per capita e professores da rede pública de
ensino básico sem curso superior. O programa teve uma política de cotas pela qual as
bolsas de estudo para negros e indígenas foram concedidas de acordo com a proporção
dessas populações em cada Estado (FONSECA, 2009).
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As políticas de cotas são modalidades
que estão dentro do grande escopo que são
as políticas de ações afirmativas, elas estabelecem e definem um percentual para cada
grupo social, dependendo de sua representação na sociedade, sem impedir com isso
a manutenção da ordem competitiva e do
caráter liberal que marca a estrutura social
capitalista.
Elas não são contra os talentos, os
dons dos indivíduos, no entanto, elas tratam
com justiça social os injustiçados históricos,
em resumo visa tratar os desiguais com a devida desigualdade social a fim de construir o
equilíbrio entre as forças vivas da sociedade,
nesse sentido pode-se afirmar que o movimento negro faz parte dessas forças, pois surge das discrepâncias sociais e étnico-raciais
constantes na história brasileira, sobretudo
porque ele surge como parte integrante de
uma sociedade constituída pela diversidade
cultural, fundamentada pela miscigenação e
pela mestiçagem, mas principalmente pela
desigualdade instauradora de uma sociedade
plural que constrói estereótipos, marginalizados e discriminados sociais permeados pelo
racismo e por uma mentalidade colonialista e
escravista que se mantém ainda, a despeito
de estarmos no século XXI, mas que no entanto, estamos distante de um espírito verdadeiramente republicano.

aprofundar o tema do ensino da história e da
cultura africana e afrobrasileira; elaborar um
contato franco com a África sem a aura de
misticismos ou apologias míticas, a fim de estabelecer o seu papel político no processo de
construção de identidades coletivas pautadas
por uma autoestima valorativa; constituir um
espaço de reconhecimento e de visibilidade
social assentadas em um amplo debate político e econômico que atinja os propósitos de
revisão e superação da visão protagonizada
pelos intelectuais do século XIX até meados
do século XXI.

No decorrer de cento e vinte anos da
abolição da escravatura cabe ao movimento
negro considerar alguns fatores importantes
para a manutenção de seu vigor ético, criativo
na sociedade brasileira, tais como: a formação
de quadros de militantes e pesquisadores, a
participação no poder, possibilitando o aprofundamento dos debates junto à sociedade civil, neste sentido o movimento negro brasileiro
tem tarefas antigas e que foram reatualizadas
nesse início de século XXI a saber: aprofundar
o projeto de busca de acesso à terra, seja no
reforço a luta desenvolvida no campo com as
comunidades negras rurais e as quilombolas;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após longa empreitada de estudo e pareceres metodológicos apresentados neste artigo
conclui-se que o espaço ideal para reconhecimento e visibilidade social é constituído na escola, pois compreende-se que a mesma é uma comunidade ampla um lugar de encontros e
aprendizados onde cabe aos professores e toda comunidade escolar trabalhar com os alunos
o respeito, a diversidade e a justiça, a tolerância, o respeito as singularidades das pessoas,
as peculiaridades, por meio de ações educativas respeitosas, onde a forma de lidar com as
situações cotidianas de discriminação, bem como a indignação dirigida a elas, seja compreendida como um modelo para que a crianças e adolescentes, possam reconhecer que tais
modelos as fazem de vítimas, por isso devem estar atentas a respeito da coerência entre o
discurso e as atitudes dos adultos.
Da mesma forma, o tratamento que os adultos dispensam àqueles que, por qualquer
motivo (gênero, orientação sexual, deficiência, condição étnico-racial, idade, origem, condição
socioeconômica, política, religiosa e cultural) são alvo de discriminação, estabelecerá parâmetros para a atuação dos alunos. Assim, é fundamental que os adultos dispensem a todos
(sem exceção) o mesmo tipo de tratamento, reconhecendo os mesmos direitos para todos,
oferecendo àqueles que mais precisam as condições necessárias para alcançá-los (o que
não significa privilegiá-los, mas, sim, o exercício da equidade) e permanecendo atentos às
situações que merecem intervenções mais efetivas.
Além disso, discussões, tematizações e esclarecimentos devem acontecer como parte
da formação ética de todos. Quanto mais frequentes forem as situações de discriminação,
maior será o espaço que o tema deverá ocupar na rotina da escola, em diferentes momentos
e espaços, não se limitando apenas à abordagem de situações pontuais nem intervenções
de caráter punitivo.
Notícias de jornal, ocorrências divulgadas pela mídia e comentários sobre situações recentes no entorno da escola contribuem para que a discussão sobre a discriminação e o preconceito se mantenha na “ordem do dia”, evitando que venham à tona somente nos momentos
em que a escola enfrenta problemas, ou seja a questão da descriminalização, preconceitos
racistas ou qualquer forma de inferiorizar o sujeito pela sua cor, raça, credo, opção sexual,
etnia e afim deve ser banido dentro da escola por isso a equipe escolar que é compreendida
por diretor, vice diretor, coordenador, professores, pessoal da secretária, PAEE – professor
de atendimento educacional especializado, professores Especialistas, ATE – Auxiliar Técnico
de Educação.
Os profissionais da Limpeza, da Cozinha todos estão envolvidos no processo de ensinagem para os alunos pois se compreende que uma escola é um ambiente alfabetizador/
educador, portanto ao entrar em uma escola a criança, adolescente, jovem ou adulto tem ao
seu redor profissionais com uma gama de conhecimentos diversificados que podem contribuir
muito para seu processo de ensino aprendizagem.
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E, é nesse processo que a escola se ressignifica, se reinventa, se reconstrói sempre
buscando práticas pedagógicas que visem uma pedagogia mais humanizadora onde cada
sujeito no processo do ato de aprender a aprender possa ser resiliente não apenas na escola
e sim na vida como um todo, pois uma das funções da escola é formar cidadãos capazes de
socializar o conhecimento, tem como dever atuar na formação moral dos alunos e é através
dessa soma de esforço que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão, ou
seja é neste conceito de escola humanizadora que surge um cidadão resiliente com otimismo,
inteligência emocional, autoestima elevada e que consegue identificar com clareza um ensino
voltado para a educação das relações étnico-raciais e se o mesmo está sendo utilizado como
fator de exclusão ou inclusão, neste sentido o estudante resiliente desenvolveu a capacidade
lidar com os problemas de uma forma mais dinâmica realista, consegue se adaptar às mudanças que possam surgir no decorrer de sua vida escolar sempre levando em consideração
que ele é o protagonista de sua própria história, consegue superar obstáculos ou resistir à
pressão de situações adversas como algum tipo de um evento traumático emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para vencê-los ou ressignificá-los de acordo com a
necessidade do sujeito tem em lidar com aquela determinada situação.
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A INCLUSÃO DO ALUNO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN
NO ENSINO REGULAR
RESUMO: O presente artigo apresenta discussões acerca da inclusão de crianças com Síndrome
de Down nas escolas regulares de ensino. Para tanto, faz uma breve análise sobre as legislações
nacionais inclusivas no Brasil, que prevê que as crianças e adolescentes em idade escolar tenham
garantido seu direito de acesso à educação formal de maneira adaptada, visando a inserção
do aluno de maneira completa no ambiente escolar e com acesso integral ao ensino. Em meio
ao contexto histórico inclusivo se faz necessário um comprometimento de toda a comunidade
escolar, incluindo pais, alunos e professores, para que haja uma evolução na vida escolar e social
da criança com síndrome de Down.

Palavras-chave: Educação Infantil; Síndrome de Down; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa tem por objetivo trazer um olhar sobre a importância de se
incluir a criança portadora da Síndrome de Down no ensino regular, uma vez que
o mesmo possui condições de conviver com as dificuldades e de entender suas

limitações.

Em se tratando especificamente da criança com Síndrome de Down, tem características
próprias, e uma delas é que seu desenvolvimento pode ser um pouco mais devagar que o
das demais crianças.
Contudo, quando o processo de desenvolvimento é feito com atenção e carinho, os resultados alcançados são muito satisfatórios. Assim como as demais crianças, o portador da
Síndrome de Down tem necessidades e diferenças que podem ser atendidas e identificadas
em breve tempo. Quando se fala ou pensa em deficiências, é importante não rotular o indivíduo, muito embora, isso aconteça muitas vezes, geralmente por conta da falta de informação.
Atualmente, encontram-se escolas de ensino regular que procuram atender e incluir
crianças portadoras de necessidades especiais, tanto no ensino privado quanto no público.
Mesmo assim, ainda há professores com muita dificuldade e dúvidas de como trabalhar com
essa criança de maneira efetiva e produzindo bons resultados.
Assim sendo, pretende-se com essa pesquisa, apresentar, através de pesquisa bibliográfica, como a questão da inclusão ainda requer muitos ajustes para se chegar ao que as
crianças portadoras de necessidades especiais precisam, salientando sempre que, essas
crianças devem ser incluídas às demais não deve haver diferenciação entre elas.
Outra questão sobre o tema é a oportunidade de se promover a inclusão e interação
entre todas as crianças, tendo por objetivo um desenvolvimento comunitário com oportunidades igualitárias para todos além do respeito humano e cultural.
O tema foi escolhido por se entender a importância do mesmo, desde a Declaração de
Salamanca (1994) que passou a destacar a educação inclusiva. O trabalho discute a trajetória da Educação Especial, apresenta um breve histórico da Síndrome de Down, assim como
suas características e trabalha a questão da inclusão das crianças com Síndrome de Down
no ambiente escolar e familiar.
A criança portadora da Síndrome de Down usualmente é carinhosa e precisa de afeto
e paciência por parte dos educadores, para que eles se sintam seguros e consigam se desenvolver ao máximo. Para tanto, é necessário que os professores se preparem por meio de
cursos, reciclagens e vivências, pois ele é o principal mediador no processo inclusivo deste
aluno.
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LEGISLAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA NO BRASIL
A história sobre a inclusão educacional das pessoas com deficiência ou sujeitos
com Necessidades Educacionais Especiais
(N.E.E), tem como pressuposto a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948 que
assegura em seu art.1°: [...] que todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de
consciência e devem agir uns para com os
outros em espírito de fraternidade (UNESCO,
2000).
Nesse âmbito, esse artigo garante aos
sujeitos plenos direitos, sejam eles: civis, econômicos, sociais e culturais. Sendo assim, esses benefícios constituem requisitos básicos
para a construção e manutenção da dignidade humana.
A mesma declaração, também contempla o seguinte tripé: igualdade, liberdade e
individualidade. Isto porque, as ações de cidadania são voltadas aos seres humanos e
dizem respeito à diversidade e às suas especificidades para uma possível construção de
contextos sociais inclusivos.
A base do conceito de igualdade é a
própria diferença, ou seja, o respeito à diversidade como um todo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos a partir de 1948
(UNESCO, 2000) passou a ser referência, inclusive, das ações que dizem respeito à educação, com N. E. E.
Na declaração, em seu Art. 26 fica explícita a garantia de que “[...] toda a pessoa
tem direito à educação. Esta deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino
fundamental". Assegura assim ao sujeito com,
N. E. E, o direito à liberdade, à educação,
ao desenvolvimento e, principalmente, a uma
vida digna. Conforme aponta o documento do
MEC de 2004, que trata da declaração:

O respeito à diversidade, efetivado no
respeito às diferenças, impulsiona ações
voltadas ao reconhecimento de sujeitos
de direitos, simplesmente por serem seres humanos. Suas especificidades não
devem ser elemento para a construção
de desigualdades, discriminações ou exclusões, mas sim, devem ser norteadoras de políticas afirmativas de respeito à
diversidade, voltadas para a construção
de contextos sociais inclusivos (BRASIL,
2004, p.7).

A Educação Especial no Brasil data do
período imperial, quando D. Pedro II fundou
o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em
1854, hoje denominado Instituto Benjamin
Constant e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, em 1857, atualmente, denominado
Instituto Nacional de Educação de Surdos –
INES (MAZZOTTA, 2005).
A criação desses dois Institutos foi de
grande importância para o atendimento aos
portadores de deficiências, no entanto, a
abertura desses espaços não atendia à demanda nacional, pois “em 1872, com uma
população de 15.848 cegos e 11.595 surdos,
no país eram atendidos apenas 35 cegos e
17 surdos” (MAZZOTTA, 1996, p.29), nestas
instituições.
Sendo assim, esse atendimento ocorreu
de maneira isolada se reportando mais às
deficiências visuais e auditivas. Depois destas, outras instituições surgiram no país, com
atendimento especializado em várias esferas,
como o atendimento a deficientes físicos e
mentais.
Dentre tais atendimentos destacam-se
além de instituições públicas, também as
instituições particulares como a Associação
de Assistência à Criança Defeituosa (AACD),
fundada em 1950, a Sociedade Pestalozzi
fundada em 1926 e a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) fundada em
1954 (MAZZOTTA, 1996).
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A constituição brasileira de 1988, versa
sobre o atendimento especializado aos alunos
portadores de deficiência, em seu artigo 208,
onde se destaca ser dever do Estado garantir
“atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).
Ferreira (2006), destaca que o uso pelo
termo “atendimento especializado” induz uma
leitura de que o atendimento desses alunos é
responsabilidade dos serviços de educação
especial, podendo, portanto, gerar atitudes
interpretações que levem à falta de compromisso por parte da educação geral. Outro
aspecto relevante é o fato da Constituição
determinar que o atendimento ocorra “preferencialmente”, na rede regular de ensino. O
uso do termo “preferencialmente” na rede regular de ensino de acordo com Batista (2006,
p. 9) 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.
(BATISTA, 2006).

No Brasil, a Educação Inclusiva passa a
aparecer como Política Educacional oficial a
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9394∕96), que determina que pessoas com necessidades especiais
sejam incluídas em salas de aula de Ensino
Regular (BRASIL, 1998). A LDB reafirma o
direito à educação pública e gratuita para as
pessoas portadoras de necessidades especiais e se estabelece em seu capítulo V que:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não
for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil (BRASIL,1996).

O Decreto nº 3.298, que regulamenta a
Lei nº 7.853/89, assinado em 1999, dispões
a respeito da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
conceitua a Educação Especial como “uma
modalidade transversal a todos os níveis e
modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial ao
ensino regular” (BRASIL, 2006, p. 3).
Seguindo as reformulações legislativas
no contexto abordado as Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo
2º, institui que “os sistemas de ensino devem
matricular todos os estudantes, cabendo às
escolas organizarem-se para o atendimento
aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade
para todos (MEC/SEESP, 2001, p. 69). As
diretrizes reafirmam o papel complementar da
Educação Especial.

A SÍNDROME DE DOWN: PRIMEIROS
RELATOS
A história da Síndrome de Down tem
início nas sociedades mais antigas, sendo
encontrada desde a Idade Média. Neste período, crianças nascidas com a anomalia eram
consideradas resultado da união da mulher
com o demônio.
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Werneck (1995) escreve que, a oficial
história da Síndrome de Down no mundo começa no século XIX, até então os deficientes
intelectuais eram vistos como um único grupo homogêneo. Deste modo, eram tratados
e medicados identicamente, sem se levar em
consideração as causas da deficiência, que
são inúmeras e podem ocorrer durante a gestação no momento do parto e do nascimento.
Antigamente as crianças com Síndrome de Down eram expostas na sociedade,
e com isso, eram abandonadas para morrer,
consideradas seres demoníacos porque as
pessoas os viam como uma ameaça ao rei e
a comunidade.
Lutero, por exemplo, mandava queimar
as crianças defeituosas, assim chamadas por
ele e suas respectivas mães no século XVI,
pois considerava essa união diabólica, pois
não conseguia decifrar de qual forma nascia
essas crianças. E quando sobreviviam, transformavam-se em seres benéficos e redentores
para a sociedade que os baniria, assim foi até
em 1866 (SCHWARTZMAN, 1999).
O primeiro cientista a relatar a síndrome
foi John Langdon Down, em 1866, onde o
mesmo considerou as pessoas com essas
condições mongoloides e idiotas, ou seja, raças inferiores, confirmando o reconhecimento
como uma manifestação clínica (SCHWARTZMAN 1999).
A observação precisa que o pesquisador britânico fez, na época, sobre a população estudada, foi esta: “o cabelo não é
preto, como acontece com o povo mongol,
mas sim de uma cor amarronzada, além de
serem ralos e lisos. A face é achatada e larga.
Os olhos são oblíquos e o nariz é pequeno”
(WERNECK 1995, p.58).
O cientista John Langdon Down percebeu que o grupo de deficiente intelectual
considerado, como povo mongol, eram grupos distintos das pessoas que possuíam a
Síndrome de Down.

A primeira sugestão de que a Síndrome
de Down poderia decorrer de uma aberração
cromossômica foi do oftalmologista holandês Waardenburg, em 1932. Logo após, em
1934, Adrian Bleyer insinuou que essa aberração poderia ser uma trissomia.
Já em 1959, após vários estudos, o
cientista Dr. Jerome Lejeune descobriu a
existência de um cromossomo extra, observou que ao invés de 46 existiam 47 cromossomos em cada célula, e no lugar dos dois
cromossomos 21, elas tinham três em cada
célula, o que levou ao termo “trissomia 21”.
Mas tarde geneticistas identificaram outros
problemas que levam à síndrome (LEJEUNE
apud SCHWARTZMAN, 1999).
Desde então ao longo de muitos anos a
Síndrome de Down foi estudada e atualmente
o assunto é abordado em muitas pesquisas,
principalmente quando se trata sobre inclusão
em diferentes áreas, pois no decorrer da história obtive-se avanços sociais.

CAUSAS, CARACTERÍSTICAS,
COMORBIDADES E COMPLICAÇÕES
Stray-Gundersen (2007) afirma que os
seres humanos possuem 46 cromossomos,
23 herdados da mãe e 23 herdados do pai,
em pares de 1 a 22, o par número 23 é que
distinguem se o embrião será do sexo masculino ou feminino (XY ou XX). No caso da
pessoa que possui a síndrome, a anomalia
cromossômica presente está no par 21, tornando três cromossomos ao invés de dois.
A trissomia do 21 ou Síndrome de Down
é uma alteração genética caracterizada pela
presença de um cromossomo a mais nas células do indivíduo. Essa alteração causa problemas no desenvolvimento corporal e cognitivo,
promovendo características físicas típicas e deficiência intelectual (STRAY-GUNDERSEN 2007).
Werneck (1995) afirma que as origens
da síndrome são: trissomia simples, trissomia
por translocação e mosaicismo. A sintomatologia é a mesma, mas suas causas são diferentes.
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Mas é importante lembrar que nem todas as características descritas, necessariamente, aparecerão em todas as crianças com
esta síndrome, porém cabe a todos conhecê-las, pois algumas dessas características
precisarão de adaptações.
As pessoas com a Síndrome de Down
são mais propícias ao desenvolvimento de algumas doenças, redução muscular, deficiência intelectual e possuem características que
os distinguem das outras pessoas (STRAY-GUNDERSEN, 2007):

n. Abdômen saliente;
o. Osso esterno afundado ou projetado,
peito de pomba;
p. Mãos e pés de tamanho reduzido;
q. Falta de uma falange no dedo mínimo,
pode ocorrer nas mãos e nos pés;
r. Espaço grande entre o hálux e outros
dedos;
s. Ligamentos articulares enfraquecidos;
t. Hipogonadismo;

a. Cabeça menor que o normal, com a
parte posterior achatada, dando a impressão de um rosto arredondado;

u. Homens estéreis e mulheres com períodos irregulares de ovulação (STRAY-GUNDERSEN, 2007, p. 54).

b. Fontanelas, moleiras, maiores que demoram mais tempo para se fechar, além
de moleira falsa na sutura sagital, onde
os dois ossos parietais do crânio se encontram;

Segundo Magalhães (2015, p. 1), a Síndrome de Down, na maior parte dos casos,
vem acompanhada de diversas doenças, ou
pelo menos da facilidade em desenvolvê-las.

c. Cabelos lisos e finos, de cor herdada
dos pais, assim como alopecia parcial ou
total;
d. Ossos faciais pouco desenvolvidos;
e. Nariz pequeno, osso nasal afundado,
passagens nasais estreitas;
f. Olhos com inclinação lateral, amendoados, com a prega do canto interno puxado, semelhante aos olhos orientais;
g. Orelhas pequenas, em um nível mais
baixo, com borda superior dobrada;
h. Os canais do ouvido podem ser pequenos;
i. Boca pequena, que pode ficar constantemente aberta, de modo que a língua se
projete para fora;
j. Palato estreito;
k. Atraso na erupção dos dentes de leite,
assim como falta de alguns dentes;
l. Sobreposição de dentes devido à pequena mandíbula;
m. Pescoço largo, com pele redundante
na nuca;

a. Cardiopatias: cerca de 40% dos indivíduos possuem alguma malformação
no coração e esta é a principal causa de
morte nessas crianças, em especial nos
primeiros anos de vida. Felizmente, existem cirurgias que, quando realizadas com
sucesso, aumentam muito a expectativa
de vida desses indivíduos
b. Malformações gastroenterológicas: São
comuns e acontecem em cerca de 12%
dos casos. A mais frequente é a atresia
duodenal, mas as crianças podem, também, apresentar estenose pilórica, doença
de Hirschsprung e fístulas traqueoesofágicas. Essas condições facilitam o desenvolvimento de refluxo gastroesofágico.
c. Hipotonia: Em recém-nascidos, é frequente a hipotonia, caracterizada por fraqueza muscular, gerando complicações
como dificuldade para mamar no peito
e constipação, por conta da fraqueza da
musculatura intestinal.
d. Demência: Devido às limitações intelectuais, pessoas com SD têm um risco
maior de demência, com sintomas que
começam já aos 50 anos de idade. Há,
também, um aumento nas chances de desenvolver mal de Alzheimer.
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e. Olhos e dentes: esses indivíduos podem
apresentar catarata e glaucoma. A nível
odontológico, os dentes costumam ser
pequenos, com espaçamentos irregulares
e formas incomuns. A presença de língua
protusa dificulta a amamentação e a fala.
f. Hipotireoidismo: Devido à baixa imunidade celular, infecções como otites podem se tornar mais frequentes, assim
como pode haver hipertrofia das adenoides e amígdalas. Não obstante, há casos
de leucemia.
g. Malformações em tecidos moles e ossos: podem resultar em maiores chances
de apneia obstrutiva do sono, condição
na qual o indivíduo cessa a respiração e
volta repetidas vezes durante o sono.
h. Hipogonadismo: Os meninos podem
sofrer de hipogonadismo masculino, enquanto as meninas podem ter hipogonadismo feminino e amenorréia, ausência
de menstruação ou menstruação irregular
(MAGALHÃES, 2015, p.1).

Tratamento e diagnóstico precoce são
fundamentais para prolongar a vida das pessoas com síndrome de Down, porque qualquer sinal no início destas doenças ou qualquer anormalidade deve ser estudada para
estender a esperança de vida.

A INCLUSÃO DO ALUNO PORTADOR DA
SÍNDROME DE DOWN
Entende-se por Inclusão a necessidade
de entender e reconhecer o outro, e assim, ter
o privilégio de conviver e compartilhar com diferentes pessoas. A educação inclusiva deve
acolher a todos, sem exceção, além de possibilitar a interação com o outro. Na inclusão,
todos participam da sociedade, cada qual
com suas diferenças (CAVALCANTE, 2005).
Na educação inclusiva, deve-se haver o
processo de inclusão dos deficientes ou de
distúrbios de aprendizagem na rede comum
de ensino em todos os seus graus. O objetivo
da educação inclusiva é evitar a segregação
e discriminação, colocando o deficiente em
atendimento na escola comum, atendendo às
suas exigências pessoais.

Uma educação inclusiva eficaz proporciona, por meio de transformações sociais, a
construção de um novo tipo de sociedade, capaz de rever conceitos pré-estabelecidos, desmistificando os existentes, e assim, trazendo
conhecimento à sociedade atual para que as
próximas gerações já tenham isso esclarecido.
As crianças com síndrome de Down possuem algumas limitações, podendo ser mais
lentas e demorarem mais tempo que as outras
para atingir a maturidade e desenvolver-se por
completo, principalmente no aprendizado da
linguagem. Elas podem desenvolver inúmeras
habilidades, dentro de suas limitações.
Segundo Voivodic, (2008, p. 46): “é necessário, porém, romper com determinismo
genético e considerar que o desenvolvimento
da pessoa com síndrome de Down resulta
não só de fatores biológicos, mas também
das importantes interações com o meio”.
O atendimento feito à criança com síndrome de Down deve ser pensado de acordo
com suas necessidades. O meio em que vive
torna-se modelo fundamental no seu desenvolvimento. Assim, a sua inserção na educação Infantil regular possibilita a sua interação
no meio social, proporcionando experiências
de convivência com os demais integrantes da
escola e por fim desenvolverá sua autonomia.
Até uns anos atrás, a maioria dos educadores de crianças com síndrome de Down
insistiam em buscar soluções para a educação de tais crianças por meio de métodos
tradicionais e ultrapassados. Contudo, devido
à preocupação dos educadores de Educação Especial outras metodologias modernas
têm surgido para atender a esta clientela bem
como a construção do conhecimento pelo
próprio aluno.
Atualmente, o sujeito com deficiência
tem seus direitos garantidos por lei, colocando-o como igual a todas as outras crianças,
assegurando seu direito de estar a se relacionar, recebendo dentro de um estabelecimento
de ensino sua formação educacional.
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Entretanto, há de se pensar na estrutura
escolar, na sua responsabilidade de interagir também com a família desse aluno com deficiência
e dar conta dos conhecimentos necessários para
lidar com ele em uma educação integrada.
Uma das proposta da Educação Integrada é desenvolver nos educandos a habilidade
de se comunicar com os outros participantes
da comunidade. Ela também precisa dar privilégio ao portador de necessidades especiais
quando eles foram adolescentes ou crianças,
de serem educados de forma autônoma tanto quanto possível, com participação máxima
em todas as áreas possíveis.
A inter-relação, o contato e a convivência
com as demais crianças enriquece as experiências das crianças portadores de necessidades especiais, além de mostrarem modelos de
comportamentos adequados, assegurando-lhes
seu desenvolvimento. Escreve Fonseca (1987):
A integração é o combate mais adequado à institucionalização de deficiência e
ao ceticismo e pessimismo educacional.
A integração implica sempre um benefício imediato educacional e social para
a criança pela integração no sistema
educacional. Separar fisicamente escolas normais, de escolas especiais é uma
aberração que se deve eliminar. Quando
falamos de integração, no fundo queremos dizer interação, isto é, interação entre
os deficientes e os não deficientes. Só
quando se atingir uma interação constante entre os deficientes e os não deficientes se pode falar numa política de integração. Nenhuma razão humana e científica
pode afirmar que a melhor educação dos
deficientes passa pela separação dos não
deficientes (FONSECA, 1987, p. 16).

A capacidade de integrar e identificar
os educandos com Síndrome de Down das
escolas regulares precisa aumentar. A qualidade do ensino deve ser priorizada em detrimento do método de ensino tradicional. Sistemas mais individualizados e integrados não
podem ser considerados luxo, eles são são
necessidades do movimento de integração
(FONSECA, 1987, p. 23).

A inclusão dos alunos portadores de
necessidades especiais deve ser defendida
pela escola, fazendo valer os direitos descritos na Constituição, sendo entendido como
a única alternativa à exclusão. Sabe-se que
cada ser humano é diferente e único e essas
diferenças se refletem em suas aprendizagens
e experiências.
É dever da escola dar a oportunidade
do aluno com mais dificuldades de aprendizagem e desenvolver as habilidades que os
mesmos necessitam. Vygotsky (1994) escreve que:
Portanto se alguém aprende a fazer bem
uma única coisa, também será capaz de
fazer bem outras coisas sem nenhuma
relação, como resultado de alguma conexão secreta. Assume-se que as capacidades mentais funcionam 84 independentes
do material com que elas operam, e que
o desenvolvimento de uma capacidade
promove o desenvolvimento de outras
(VYGOTSKY, 1994, p.107).

Para que uma criança seja plenamente inserida na escola é necessário haver um
acompanhamento, pois a mesma não possui
preconceitos e cabe à escola, mostrar de forma sistemática que as pessoas são diferentes, para que a criança se torne um cidadão
com consciência destas diferenças.
A escola precisa repensar a prática cotidianamente e a inclusão baseada em um projeto coletivo que envolva comunidade, família,
educadores e educandos.
Em sala de aula, as diferenças proporcionam um enriquecimento no aprendizado
do professor e dos alunos, proporcionando
troca de experiências e permitindo ao aluno
portador de necessidades especiais um desenvolvimento significativo e adequado.
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FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Pensando do ponto de vista do professor, a inclusão de alunos portadores de
Síndrome de Down, diversas dificuldades são
notadas. O professor entende a importância
de fazer daquela criança seu aluno, mas possui dificuldades em estabelecer vínculos. Ele
sente medo de fracassar por não saber lidar
ou o que fazer com os alunos, sente medo do
novo, do desconhecido, já que, muitas vezes,
parece que tudo o que é feito pelo aluno, não
é o certo, o esperado.
O professor pode ficar inseguro, com
medo de não conseguir manter o controle
dos alunos da sala, e isso só quer dizer que
o mesmo precisa de apoio, pois não possui
todas as respostas para tratar com essa criança.
Segundo escrevem Gai e Naujorks
(2006), Vygotsky trouxe contribuições da psicologia histórico-cultural para o Atendimento
Educacional Especializado (AEE). Ele se propôs a estudar a construção do sujeito a partir
das experiências adquiridas por ele na interação com o ambiente cultural em que participa, e na relação social com o outro.
Ainda assim, é importante ressaltar que
a criança Down, necessita da união dos profissionais em educação, dos pais e da equipe
multidisciplinar para que juntos possam trabalhar em prol do seu desenvolvimento, tanto
acadêmico como social.
Voivodic (2008) escreve que, por mais
que a escola e os profissionais se esforcem
no sentido de promover o desenvolvimento da
criança com Síndrome de Down, seus esforços serão bastante limitados se não for inserido, tanto em sua filosofia educacional quanto
em sua prática de ação uma orientação aos
pais.
E para que estas crianças consigam
desenvolver as suas habilidades, se faz necessário que as atividades estejam voltadas
para o objetivo da aprendizagem, uma vez

que, em se tratando da criança Down, não há
método específico, portanto, é preciso uma
intervenção específica de acordo com as necessidades de cada uma delas.
E nesta mesma perspectiva também defende o processo de escolarização de crianças com deficiência intelectual. De acordo
Vygotski (1997):
[...] ainda que as crianças mentalmente
atrasadas estudem mais prolongada mente, ainda que aprendam menos que as
crianças normais e ainda que, por fim,
se lhes ensine de outro modo, aplicando métodos e procedimentos especiais,
adaptados às características específicas
de seu estado, devem estudar o mesmo
que as demais crianças receber a mesma
preparação para a vida futura, para que
depois participem nela em certa medida
ao par com os demais (VYGOTSKI, 1997,
p. 149).

Por vezes, mesmo sem intenção, o professor acaba por estereotipar o educando e
demonstra pena do mesmo. Essa atitude cria
problemas em relação à auto estima do aluno
portador de Síndrome de Down. Uma alternativa é o professor requerer pesquisas por
parte dos alunos com o intuito de demonstrar
quantas pessoas convivem com a deficiência
e mesmo assim são bem sucedidos, além
de apresentar à classe, pessoas que não se
limitaram por possuírem alguma deficiência.
O aluno com síndrome de Down somente é vista por sua deficiência, até porque
a Deficiência Mental está presente em todas
elas, nunca num todo, como um ser completo,
embora sua capacidade intelectual não esteja
dentro da normalidade segundo os padrões
da sociedade, se forem bem estimuladas e
integradas poderão se desenvolver melhor.
De acordo com Voivodic (2008, p. 60)
“o uso de rótulos e categorias enfatiza apenas
as dificuldades e desvia a atenção de outros
fatores que não são importantes e podem facilitar a aprendizagem”. A aprendizagem das
crianças com síndrome de Down torna-se um
processo complexo e trabalhoso, pois, as
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mesmas demoram a adquirir e desenvolver
a linguagem, sendo esta uma das características marcantes na criança com esta Síndrome, necessitando assim de uma estimulação
específica (VOIVODIC, 2008).
Somente por meio da consciência e da
transformação dos comportamentos tanto na
área da Educação quanto da Saúde é que a
mudança acontece, uma vez que os níveis de
preconceito e de desinformação são enormes
por parte dos profissionais e de pessoas leigas sobre o assunto. O autor Werneck (2000)
escreve:
Um folheto sobre educação inclusiva editado pela National Down Syndrome Society, uma associação americana de pais e
de pessoas com Síndrome de Down, diz
ser fundamental que familiares, profissionais e autoridades estudem os conceitos
de escola inclusiva (WERNECK, 2000, p.
58).

No processo de ensino-aprendizagem,
o professor é fundamental como mediador
e uma parte fundamental para se repensar
o projeto político-pedagógico da escola para
que haja um olhar sobre as diferenças individuais de cada aluno.
Cabe aos profissionais, educadores e
pais se empenharem para que se realize um
trabalho que supra as necessidades dos alunos portadores de deficiência, tendo como
objetivo, aprimorar seu potencial e suprir as
necessidades, no intuito de auxiliá-los na expansão de seus horizontes.

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 a Síndrome de
Down e como a correta inclusão no aluno portador desta deficiência, em escolas de ensino
regular são importantes e complementam a
aprendizagem do aluno, inclusive no que diz
respeito à convivência e à vida em comunidade.
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 Voivodic
(2008), Vygotski (1997), e Fonseca (1987),
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
Diante do que foi exposto acima, pode-se notar que tanto a sociedade, como as escolas
ainda não estão totalmente preparadas para acolher e aceitar as crianças com Síndrome de
Down, assim como outras deficiências. Infelizmente, ainda são poucas as pessoas que fazem
algo para amenizar essa situação, ou pelo menos conhecê-las profundamente.
É possível constatar também que a inclusão deve ser objetiva, e que estas crianças
devem estar, preferencialmente na rede regular de ensino, como descrito nas legislações vigentes em nosso país. No entanto, os profissionais responsáveis pela sua educação, talvez
não estejam preparados adequadamente para atender às suas necessidades, necessitando
de formações continuadas que possibilitem uma inclusão de qualidade.
No presente trabalho procurou-se mostrar que, apesar de terem limitações, os portadores
de Síndrome de Down possuem diversas habilidades. Se houver o incentivo necessário, eles
praticam esportes, estudam, trabalham e levam uma vida assim como qualquer outra pessoa.
Em relação à escola, os olhares ainda precisam ser ampliados e faltam especialistas
no assunto e mais formação aos educadores, para que os mesmos sintam-se capazes de
proporcionar a inclusão devida ao aluno portador de Síndrome de Down para que ele tenha
uma educação de qualidade e real aprendizado.
O portador de Síndrome de Down cria, pensa, sente e existe, portanto, há a necessidade de assegurar-lhe condições igualitárias de aprendizado sócio-cultural perpassando suas
dificuldades e limitações. Por essa razão, este trabalho objetivou propor uma reflexão sobre
as práticas e desafios da inclusão do aluno portador de Síndrome de Down na sociedade,
família e escola.
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O ENSINO DA LINGUAGEM ESCRITA NOS ANOS INICIAIS
RESUMO: Este artigo tem por objetivo discutir o ensino da linguagem escrita nos anos iniciais do
ensino fundamental. Partindo da concepção da linguagem como interação e apoiados especialmente
em autores como Delia Lerner, Kátia Bräkling e João Wanderley Geraldi, defendemos a importância
do ensino da linguagem escrita ainda antes de os alunos serem alfabetizados. A pesquisa de
base bibliográfica sustenta estas reflexões.

Palavras-chave: Linguagem escrita; Leitura; Reescrita.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental nem sempre cumpre sua função de formar leitores e escritores proficientes. Considerando-se as
práticas sociais letradas, torna-se um imperativo a apropriação da linguagem
escrita. Este não é um conteúdo simples, consideradas as suas particularidades relacionadas
com as condições de produção exigidas em cada situação comunicativa.
A despeito de décadas de pesquisa na área da alfabetização (Ferreiro e Teberosky 1999;
Landsmann 1993; Lerner (2002; Rojo 2001; Weisz 2001), ainda é comum encontrarmos
práticas de alfabetização atreladas à decodificação, apartadas de situações reais de uso da
leitura e da escrita. Desta forma, os alunos não constroem proficiências relacionadas à leitura
e à escrita, indispensáveis para fazerem frente às exigências sociais.
O objetivo deste texto vai na direção de destacar a importância do foco na linguagem
escrita do ponto de vista discursivo. Diferenciamos então o ensino do sistema de escrita
alfabética, do ensino da linguagem que se usa para produzir textos. Nas fases iniciais do
ensino fundamental, é muito comum as crianças produzirem textos por meio do ditado ao
professor – quando ainda não compreenderam o princípio alfabético – e escritos de próprio
punho - quando já escrevem alfabeticamente, mas estas produções são carregadas de marcas
de oralidade. Assim, é preciso “alfabetizar letrando”. Sobre esta questão, temos em Soares
(2004, p.10) que:
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções
psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também
do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos:
pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita – o letramento (SOARES, 2004, p.10).

É necessária, assim, a proposição de situações didáticas que ensinam os estudantes
a produzirem textos usando a linguagem que se escreve, de forma sistemática, circulando
por diferentes gêneros textuais e condições de produção, para que este saber se consolide.
Com base em pesquisa bibliográfica, buscamos compreender conceitos inter-relacionando-os. Consideramos a linguagem como interação (GERALDI, 1984). Essa forma de compreender a linguagem aponta caminhos para práticas didáticas que consideram a linguagem
em contextos reais de uso social.
Destacamos o potencial de aprendizagem da linguagem escrita pelas crianças antes
de compreenderem o princípio alfabético. Este aprendizado, no entanto, não ocorre espontaneamente. É preciso que os professores lhes ofereçam situações didáticas adequadas para
tornar observável as diferenças entre a linguagem oral e a escrita.
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O ENSINO DA LINGUAGEM ESCRITA
NOS ANOS INICIAIS
A concepção de linguagem que sustenta nossas reflexões é a que a considera
como forma de interação. Para Geraldi (1984,
p. 43):
Mais do que possibilitar uma transmissão
de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar
de interação humana: através dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela
o falante age sobre o ouvinte, constituindo
compromissos e vínculos que não preexistiam antes da fala (GERALDI, 1984, p. 43).

Rompe-se, portanto, com concepções
anteriores que consideravam a linguagem
como expressão do pensamento ou instrumento de comunicação. Da mesma forma,
não se concebe a ideia da linguagem como
a representação da realidade.
Considerar a linguagem como interação
implica necessariamente em se considerar os
sujeitos e suas relações inseridos num espaço concreto, social, prenhe de significados.
Nesta perspectiva, o leitor, o ouvinte, o
escritor, o destinatário de um texto, são sujeitos ativos que buscam construir sentidos do
que leem e escrevem em situações reais de
uso das práticas sociais de leitura e de escrita. É assim que a construção de sentidos do
lido, do escrito, só se dá em interação, em
consideração ao outro.
Esta discussão pode ser conferida também em Franchi (1992, p. 32), para quem:
A linguagem é um trabalho coletivo em
que cada um se identifica com os outros e
a eles se contrapõe, seja assumindo a história e a presença, seja exercendo suas
opções solitárias. A linguagem é um sistema simbólico mediante o qual se opera
sobre a realidade, dado que organiza a
realidade como um sistema de referências
[...]. Compreende-se que não há condições para uma linguagem se constituir

fora da interação, pois, na atividade do
sujeito com os outros, sobre os outros e
com o mundo que a linguagem se constitui. As condições de produção da linguagem, em consequência, assumem papel
relevante na sua constituição (FRANCHI,
1992, p. 32).

Dessa forma, ensinar língua portuguesa
na concepção interacionista pressupõe mudanças substanciais nos encaminhamentos
didático-pedagógicos, pois a linguagem passa a ser ensinada em situações de uso social,
levando-se em conta os interlocutores, os leitores em potencial do produzido.
Ao se ler um texto concretizado em
um determinado gênero textual, faz diferença
saber-se o contexto em que aquele texto foi
produzido, pois estas informações incidem
diretamente sobre os sentidos construídos
e a capacidade de compreensão do leitor é
aprofundada. Também isso ocorre com a produção textual.
A esse respeito Bräkling (2002, p. 5)
assim se posiciona:
[...] as atividades de produção devem prever um momento de planejamento no qual
sejam considerados fatores como:
a) O que se vai dizer é possível de ser
compreendido pelo meu interlocutor?
b) É do seu interesse?
c) A forma como se vai dizer está adequada às possibilidades de compreensão
pelo interlocutor?
d) O assunto é adequado para aquele local e momento?
e) Qual a razão para eu dizer o que pretendo para este interlocutor? Significa que
também devem prever um momento de
revisão final do texto, no qual este seja
analisado e avaliado em relação a sua
adequação aos itens elencados acima
(BRÄKLING, 2002, p. 5).
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Estas breves considerações iniciais nos
permitem focar com maior precisão o tema
destas reflexões: o ensino da linguagem escrita nos anos iniciais. Dentro de uma visão
empirista de alfabetização, entendia-se que o
centro do processo de aprendizagem estava
posto no objeto de conhecimento.
Cabia ao sujeito sujeitar-se, adaptar-se,
internalizar os conteúdos selecionados pelo
currículo prescrito. Ao professor, cabia apresentar a matéria, dar as aulas, ensinar, sem
que necessariamente houvesse uma correspondência com a aprendizagem. Ou, em alguns casos, entendia-se que, se o professor
havia “ensinado”, cabia ao aluno aprender.
Não havia, como se entende hoje, um “diálogo entre o ensino e a aprendizagem” (WEISZ,
2001).
Numa concepção de aprendizagem
que pressupõe que não existe ponto zero de
aprendizagem, que todos os alunos sabem
algo, ainda que os seus saberes precisam ser
problematizados, ajustados, revistos, a prática docente não pode mais ser a mesma de
quarenta, cinquenta anos atrás.
Antes se concebia a alfabetização como
apropriação de um código. Isso se dava de
forma mecânica, cartilhesca, fragmentada.
Não se falava em práticas sociais de uso da
língua e da linguagem, ou seja, não se falava
de letramento.
Apresentavam-se às crianças letras soltas, sílabas, palavras, frases, pseudo-textos,
em geral, nesta ordem. Para muitas crianças
esse processo não fazia sentido e não eram
poucas as que chegavam ao final da cartilha,
sabendo todas as sílabas, até o “za ze zi zo
zu da zabumba”, sem saber o que era uma
zabumba e sem saber ler e nem escrever.

Nas palavras de Ferreiro e Teberosky:
Na sua proposição tradicional, a escola
ignora esta progressão natural e propõe
um ingresso imediato ao código escrito,
acreditando facilitar a tarefa [...] o sujeito a
quem a escola se dirige é um sujeito passivo, que não sabe, a quem é necessário
ensinar e não um sujeito ativo, que não
somente define seus próprios problemas,
mas que, além disso, constrói espontaneamente os mecanismos para resolvê-los
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 292).

São muitos os estudos que denunciaram o fracasso escolar – ou “a produção do
fracasso escolar” (Patto, 2000). Quais os
alunos que “escapavam” desse fracasso?
Os que vinham de meios sociais um pouco
mais favorecidos, os que podiam contar com
acesso a livros e bibliotecas, os que possuíam pais alfabetizados, os que tiveram a sorte
de encontrar pelo caminho professores que
verdadeiramente adotavam práticas didáticas
que dialogavam com os saberes prévios dos
estudantes. Aos outros – grande maioria –
cabia a repetência, a desistência, a evasão.
Muitas pessoas de diversas profissões
e até alguns colegas professores costumam
questionar: “mas eu aprendi com a cartilha,
aprendi com o silabário. Por que não se recomenda uma alfabetização nestes moldes?
” E aí nos cabe refletir e perguntar? De que
alfabetização está se falando? Vamos nos
lembrar que nos anos 40, 50, 60... para uma
pessoa ser considerada alfabetizada, bastava que ela soubesse assinar seu nome. O
mundo era outro, o acesso à informação era
muito diferente do que é hoje com a internet
e outros meios de comunicação.
Hoje a informação é abundante e tudo
é divulgado, publicado, numa velocidade que
nos obriga a fazer escolhas, pois é impossível
acessar tudo, se apropriar de tudo.
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Neste panorama, é evidente que a escola não pode ser a mesma. Há muito se propaga isso. Há muito encontramos pontos de
resistência. Faltam ações de formação docente
potentes para reverter formas de pensar e de
agir do professorado e dos gestores educacionais. As políticas públicas não têm continuidade, ficam à mercê de uns poucos, mudam
conforme se alteram partidos políticos.
Reforça esta ideia o pensamento de
Zen et al. (2020), para quem:
A escrita é um elemento importante da
cultura e as crianças já nascem herdeiras
desse legado. No entanto, como toda prática cultural, ela não é um conhecimento
social pronto e acabado. Para compreender o que significa o ingresso nas culturas
do escrito é preciso observar as diversas
práticas sociais de leitura e escrita que
acontecem fora da escola, nos mais variados contextos sociais nos quais as crianças possuem uma efetiva participação (
ZEN et al. (2020).

Defenderemos aqui, com base em práticas de sala de aula na educação infantil e nos
anos iniciais, além de ampla pesquisa bibliográfica, que muito cedo as crianças podem
aprender a linguagem escrita, ou a linguagem
que se escreve,
A linguagem que se escreve é o conjunto
de expressões linguísticas que são usuais na escrita, enquanto não podem estar
na linguagem coloquial. “O uso social da
escrita tem afetado particularmente a linguagem. Embora qualquer expressão da
linguagem possa ser colocada por escrito, as circunstâncias de uso nas diferentes
comunidades fizeram certas expressões
da língua ficarem especialmente reconhecidas como pertencentes ao domínio do
escrito. O termo linguagem escrita denota
essas formas de discurso [...]. Em uma
comunidade que usa a escrita para diversas funções – publicitárias, jornalísticas, documentos notariais, liturgias, peças, negócios, etc. Há muitas variedades
de línguas escritas (TEBEROSKY; TOLCHINSKY, 1995, p. 12).

Este aprendizado não depende da compreensão do sistema alfabético de escrita. Isto
é, muito antes de aprenderem a escrever e a
ler convencionalmente, as crianças podem e
devem aprender a linguagem que se escreve.
Para quê? Por que isso é importante?
Aprender a linguagem que se escreve possibilita ao aluno adentrar o mundo das práticas
sociais da leitura e da escrita. Possibilita diferenciar a linguagem escrita da linguagem
oral e apoia a produção de textos fazendo
uso da linguagem exigida para o gênero em
questão, levando-se em conta as condições
de produção.
Cabe aqui resgatar um pensamento da
educadora e pesquisadora argentina Delia
Lerner (2002, p. 61) – “Aprende-se a ler, lendo e ‘aprende-se a escrever, escrevendo” são
lemas educativos que expressam o propósito
de se instalar as práticas de leitura e escrita
como objeto de ensino”. Nesse sentido, para
aproximar as crianças da linguagem escrita é
imprescindível ler para elas. Todos sabemos o
quanto as leituras encantam meninos e meninas, aproximando as famílias, os professores
e os alunos.
Selecionar bons e variados textos é fundamental. A leitura diária feita pelos professores, além de possibilitar um contato com
o mundo da fantasia, da imaginação, do suspense, do humor, da curiosidade, da informação, da brincadeira, possibilita também
o contato com diversos gêneros e variados
portadores textuais.
É preciso que no plano de trabalho da
escola e dos professores estejam presentes
jornais, revistas, gibis, livros álbum, livros ilustrados, regras de jogos.... Com diferentes portadores os alunos acessarão contos de fadas,
contos populares, contos de assombração,
contos de artimanha, notícias, reportagens,
tirinhas, cantigas, quadrinhas, parlendas, lendas, fábulas, poemas.
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É no contato frequente, recorrente, com
práticas de leitura que os alunos se apropriaram, além do conteúdo temático, da organização dos diferentes textos, das suas linguagens e das suas finalidades.
Quando os alunos ainda não leem por
si mesmos, deverão “ler” por meio dos pais e
do professor. É forçoso esclarecer que, para
a compreensão da linguagem escrita diferenciando-a da linguagem oral, a leitura não pode
ser substituída pela contação de história. Embora contar histórias também deva ter seu
lugar junto às crianças, é preciso compreendermos que ler e contar atende a propósitos
didáticos diferentes.
Com consultoria de Edi Fonseca – contadora e formadora de professores - e Maria Slemenson - do Instituto Natura, a Revista
Nova Escola (2012) publicou um artigo esclarecedor no qual marca diferenças entre ler e
contar histórias, oferecendo outros encaminhamentos.
Segundo estas consultoras, na leitura, “a
história é apresentada preservando as palavras escolhidas pelo autor''. O leitor deve se
manter fiel ao que está escrito”. Na contação,
entretanto, a trama sempre sofre pequenas modificações, já que o contador tem a liberdade
para improvisar e agregar elementos a ela. Ele
nunca conta uma história da mesma forma”.
Marcar, compreender estas diferenças,
é fundamental para qualificar as ações docentes. Se o que se deseja é a aproximação e
a apropriação dos estudantes da linguagem
escrita, contar histórias não é um bom caminho. Isso porque, quando se conta algo, o
fazemos usando linguagem oral, mantendo as
características próprias dessa forma de dizer.
Nesse sentido, é imprescindível que
a contação de história ceda lugar à leitura.
Quando se lê, abre-se às crianças uma rica
possibilidade de interação com a linguagem
escrita.

Muito cedo, antes ainda de aprender o
sistema de escrita, as crianças são capazes
de pensar sobre a linguagem escrita, diferenciando-a da linguagem oral. E a variação de
textos e de gêneros textuais torna mais ampliada esta possibilidade.
É desejável que, com a experiência da
leitura, os alunos não apenas diferenciam a
linguagem oral da escrita, mas que percebam
que a linguagem do jornal é diferente da receita, que é diferente dos contos de fadas,
das tirinhas ou dos poemas. Conhecimentos
estes, que aproximam os alunos da cultura
do escrito.
A leitura é um primeiro passo, mas não
pode ser o único. Cabe à escola promover
outras situações didáticas que ajudem as
crianças a refletirem sobre a linguagem escrita. O conceito de situação didática pode
ser encontrado em Brousseau (2008).
Embora as pesquisas deste autor se
deem na área da matemática, podem facilmente ser extrapoladas para outros campos
do saber. Para Brousseau, as situações didáticas pressupõem a interação entre os conteúdos selecionados, os alunos, o professor e
a metodologia selecionada.
Uma outra situação didática potente
para aproximação dos alunos da linguagem
escrita é a produção textual. Embora ainda
seja bastante comum encontrarmos nas escolas professores que acreditam que os alunos
produzirão textos apenas após se apropriarem do sistema de escrita alfabético, há também muitas experiências que nos mostram o
contrário.
Por trás destas práticas arraigadas que
negam aos alunos serem alfabetizados ao
mesmo tempo em que são letrados, estão
concepções teóricas reducionistas, que não
enxergam as práticas leitoras e escritoras em
seu caráter social real.
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É possível - por exemplo - a um professor, ler aos seus alunos várias histórias
tradicionais que tanto encantam crianças e
adultos. Dentro deste gênero textual podemos
citar: Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, Rapunzel.
Por que é importante a leitura de vários textos de um mesmo gênero textual? Isso
é importante, porque circular dentro de um
mesmo gênero ajuda na construção de um
repertório literário. Além disso, as crianças
vão percebendo marcas que caracterizam
cada gênero. No caso dos contos de fadas,
o ambiente em que se passa a história, os
personagens, os marcadores temporais, os
conflitos, o “viveram felizes para sempre”.
Durante e após a leitura, conversar sobre o lido também é fundamental. A troca de
ideias dos alunos entre si mediados pelo professor ajuda na construção de sentidos, situação sem a qual, não há compreensão leitora.
Esta mediação implica em “iluminar” aspectos do texto que muitas vezes os alunos não
perceberem por si mesmos: “Olhem a forma
como o autor fala da beleza da princesa: A princesa era tão linda que até o sol se admirava de
sua beleza”. Ou em outras histórias: Piedosa e
boa menina; A neve cobriu o túmulo com seu
alvo manto. Tinham a alma feia e cruel.
Chegaram numa revoada e pousaram
nas cinzas; um vestido de ouro e prata e sapatos de seda bordada. Luz mortiça de uma
lamparina. Tornar observável para os alunos
esta forma de dizer que aparece nos textos,
diferente da forma como dizemos quando falamos, é papel da escola.
Após a leitura, o reconto da história
é outra situação didática importante. Para
apoiar este procedimento, os alunos podem
ditar ao professor os principais acontecimentos ou episódios da história. A título de exemplo, para o conto Cinderela, a organização na
lousa ou em papel pardo poderia ficar assim:

• Morre a mãe da cinderela
• O pai de Cinderela casa-se novamente
• A madrasta e suas filhas obrigam
Cinderela a trabalhar como empregada e a
maltratam
• Cinderela planta um ramo no túmulo
de sua mãe – ali pousa um passarinho brando que atende aos pedidos de Cinderela
• O rei anuncia uma festa e as irmãs
são convidadas
• Cinderela também quer ir à festa
• A madrasta diz que a condição para
ir à festa é que ela deve catar um tacho de
grãos de lentilha nas cinzas do fogão em
duas horas
• As pombas ajudam Cinderela na tarefa
• A madrasta diz que Cinderela não
pode ir ao baile porque não tem vestido e
não sabe dançar
• O pássaro branco dá um vestido para
Cinderela que vai ao baile
• O príncipe dança apenas com Cinderela
•. Quando vai embora Cinderela perde
um sapatinho
• O príncipe encontra o sapatinho e diz
que só se casará com a dona dele
•. As irmãs de Cinderela tentam vestir
o sapatinho, mas não conseguem
• Cinderela veste o sapatinho
• O príncipe se casa com Cinderela
Após esta listagem dos acontecimentos, um encaminhamento didático importante
é o reconto. Como o que se deseja é o uso
pelos alunos da linguagem escrita, a solicitação dos professores deve ser para que recontem da forma mais parecida possível com a
forma que está escrita a história no livro. Esta
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é uma atividade coletiva e cada aluno pode
recontar uma parte da história, seguindo o
roteiro organizado anteriormente.
Para turmas nas quais os estudantes
ainda não leem e escrevem convencionalmente, a leitura pelo professor enquanto grafa e
a retomada do que já está escrito e do que
ainda falta escrever é importante para guiar
a todos.
Não é necessário nem desejável que
os estudantes memorizem o conto lido, no
caso – Cinderela. O que é necessário é que
tenham compreendido a história e sejam capazes de contá-la usando recursos da linguagem escrita.
Após esta etapa, dentro do que se pode
chamar de sequência didática, é o momento
da textualização, ou da reescrita do conto. Se
os alunos já compreenderam o sistema de
escrita, poderão textualizar de próprio punho.
Mas, se não leem e escrevem convencionalmente, poderão fazê-lo por meio do ditado
do professor.
A este respeito, nos esclarece Bräkling
(2013, p. 48):
Quando não estiverem alfabetizados, a organização da atividade deverá prever um
escrevente – ou escriba – que assume a
responsabilidade do registro gráfico. Este
escrevente poderá ser o professor - sobretudo na realização de produções coletivas, ou um colega - quando a produção
for realizada em duplas, trios ou grupos
maiores.
Nessa situação, a fala será a ferramenta a
ser utilizada para a organização do texto
em linguagem escrita: os alunos ditarão o
texto para o escrevente, quer dizer, realizarão a textualização tendo a fala como suporte, o que em nada prejudica o aprendizado em foco, dado que a compreensão
do sistema de escrita e da ortografia são
apenas dois dos múltiplos conhecimentos
implicados no trabalho, não sendo, nem
de longe os aspectos imprescindíveis do
processo (BRÄKLING, 2013, p. 48):

É preciso ressaltar então que quem
grafa é o professor, mas quem textualiza são
os alunos, pois é justamente isso o que se
pretende que aprendam. Neste sentido, o
professor acolhe as construções dos alunos,
escreve-as na lousa, ao mesmo tempo que as
problematiza ou ratifica. É comum nestes momentos que a organização textual ainda contenha marcas de oralidade, problemas com
articulares, etc., mas nesta situação didática,
a revisão vai se fazendo com a ajuda do professor e da turma toda de forma processual
e depois, ao final do texto.
Para ilustrar, apresentamos o trecho de
uma reescrita (ditado ao professor) de criança
do 1º ano do Ensino Fundamental, a partir
da leitura do conto popular de Sílvio Romero
– “O macaco e o rabo” (SD 2 – volume 4 –
Aprender Sempre – SEESP).
O macaco pegou a navalha que ele ganhou
aí, o macaco encontrou
e ele saiu cantando e aí
né. A mulher estava assando pão
uma mulher, né
dela. Aí o macaco
e ela punha o pão na saia dela
deu o cesto para ela e ela quis o cesto para
pôr o pão e aí o cesto furou. (SD 2 – volume
4 – Aprender Sempre – p. 20 e 21- SEESP)
Como se vê, o aluno conhece a história,
sabe o que dizer, mas precisa aprender como.
Destacam-se as marcas de oralidade (aí, né)
e também as palavras repetidas. Ou seja, o
estudante precisa aprender a usar recursos
de substituição.
Sobre o processo de revisão textual
cabe ressaltar:
A revisão de texto, como situação didática,
exige que o professor selecione em quais
aspectos pretende que os alunos se concentrem de cada vez, pois não é possível
tratar de todos ao mesmo tempo. Ou bem
se foca a atenção na coerência da apresentação do conteúdo, nos aspectos coesivos
e pontuação, ou na ortografia. E, quando
se toma apenas um desses aspectos para
revisar, é possível, ao fim da tarefa, sistematizar os resultados do trabalho coletivo
e devolvê-lo organizadamente ao grupo de
alunos (Profa – M2T7T7 – p. 209).
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Para alunos dos anos iniciais, especialmente, o apoio do professor precisa ocorrer
num íntimo diálogo com os seus saberes.
Não apenas os saberes relacionados ao sistema de escrita, mas aqueles vinculados às
práticas leitoras que afetam diretamente a
construção dos seus conhecimentos sobre a
linguagem escrita. E as intervenções didáticas
precisam ser priorizadas e ajustadas aos propósitos didáticos do docente.
Iniciar pela reescrita de histórias conhecidas nos parece ser uma escolha muito acertada. É desta forma que se vai oferecendo
andaimes possíveis aos alunos para as suas
produções. Pensamos com Bräkling (2013, p.
49), quando diz:
A reescrita é uma atividade que permite
que o foco do trabalho do aluno seja no
processo de textualização, uma vez que
o conteúdo – assunto, tema – do texto já
está definido. O aluno, nesse caso, não
precisa produzir – criar ou pesquisar –
o conteúdo temático, concentrando seus
esforços em redigir o texto, em organizar
o enunciado. Além disso, deixa o aluno
mais livre para prestar atenção em recursos linguísticos e discursivos utilizados
no texto fonte, criando a possibilidade de
apropriação dos mesmos e utilização no
texto pessoal (BRÄKLING, 2013, p. 49).

Com maior experiência na reescrita coletiva – ditado ao professor – é possível a introdução de alterações. Por exemplo, solicitar
a reescrita com modificações, a escrita de um
final de conto quando o que se conhece é apenas uma parte da história. Estes procedimentos permitem que se caminhe para a escrita
de autoria, que tem outros e maiores desafios
para o estudante, uma vez que o conteúdo
temático precisa ainda ser construído.
Para além do propósito didático, é indispensável que se dê atenção especial ao propósito comunicativo, que se relaciona diretamente com as condições de produção: o que
será escrito, em que gênero textual, com qual
finalidade, para quem, em que lugar circula o

escrito, são informações que todo produtor
de texto precisa ter. Ao escrever, é desejável
ensinar os alunos a terem em mente todos
estes itens, pois eles ajudam a direcionar e a
ajustar o processo de construção textual.
Oferecer condições didáticas aos alunos para toda e qualquer tarefa interfere diretamente no resultado do produto final. Na
produção textual não poderia ser diferente.
Lançar mão de modelizações, construções e
análises coletivas, agrupamentos produtivos,
são estratégias que todo professor precisa
incorporar em sua prática docente.
Nesta linha de reflexão, Bräkling (2019,
p. 79) defende:
De modo coerente com os pressupostos
indicados, é preciso recomendar que a
prática de sala de aula seja organizada a
partir de um movimento que integre:
a) situações de trabalho coletivo: nelas as
intenções são, por um lado, fazer circular
informações relevantes sobre determinado objeto de conhecimento, buscando-se
a apropriação delas pelos estudantes, e,
por outro lado, pretende-se modelizar
procedimentos – de leitura, de escuta, de
produção de textos, de análise – oferecendo referências aos estudantes.
b) situações de trabalho em duplas/grupo: nelas, pretende-se observar quais
aspectos tematizados foram apropriados
pelos estudantes a partir do momento
anterior e criar um espaço para que as
informações apropriadas pelos diferentes
parceiros – as quais também podem ser
diferentes – circulam, colocando a possibilidade de novas apropriações e novas
aprendizagens.
c) situações de trabalho autônomo: este
é o momento de se constatar quais foram
as aprendizagens realizadas, efetivamente, pelos estudantes e quais foram os conteúdos apropriados por eles. Tais situações oferecem informações a respeito de
quais aspectos precisarão ser novamente
tematizados, reiniciando-se o movimento
do trabalho (BRÄKLING, 2019, p. 79),
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Trata-se então de o professor ir retirando progressivamente o apoio oferecido aos
alunos. As crianças não chegam ao trabalho
autônomo sem que antes lhes ofereçamos suportes que vão dando condições aos alunos
para observarem, discutirem, testarem suas
hipóteses.
Nesse sentido, a construção do comportamento leitor e do comportamento escritor depende de uma série de variáveis, precisando da mobilização de toda a escola para
a sua concretização.
Concordamos com Lerner (2002, p.
17):

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa desenvolvida para a construção deste artigo foi de cunho bibliográfico,
considerando-se os aspectos qualitativos dos
textos selecionados. Tivemos como aportes
os trabalhos de Bräkling (2002; 2019; 2013);
Ferreiro e Teberosky (1999) e Zen (2020) que
nos ajudam a refletir sobre o tema em questão.
Foram analisados livros, artigos e outros documentos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão do
que ora problematizamos.

O necessário é fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos
textos buscando resposta para os problemas que necessitam resolver, tratando de
encontrar informação para compreender
melhor algum aspecto do mundo [...] O
necessário é fazer da escola uma comunidade de escritores que produzem seus
próprios textos para mostrar suas ideias,
para informar sobre fatos que os destinatários necessitam ou devem conhecer [...]
(LERNER, 2002, p. 17).

Mais do que nunca, oferecer oportunidades às crianças para que sejam usuárias
plenas da linguagem em suas mais diversas
manifestações, construindo comportamentos
leitores e escritores, significa cuidar para que
usufruam dos bens culturais a que têm direito.
Significa instrumentalizá-las para que possam
ser construtoras de bens culturais, participando do mundo como sujeitos, como cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas bibliográficas que sustentaram o eixo deste trabalho permitiram reflexões
acerca do ensino da linguagem escrita – ou linguagem que se escreve – para as crianças
dos anos iniciais do ensino fundamental.
Discorremos sobre a alfabetização em sentido amplo, descolada da ideia de que alfabetizar seja ensinar apenas o sistema de escrita alfabético. Destacamos o conceito de linguagem
como interação, como ponto de partida para se pensar as práticas de leitura e de escrita
inseridas num espaço cultural que faça sentido para as crianças.
Neste universo, o desafio ainda é dialogar com os saberes dos professores, na perspectiva de que possam organizar situações didáticas integrando verdadeiramente os alunos
em uma comunidade de leitores e de escritores.
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CARACTERÍSTICAS DA POESIA CONCRETA EM TEXTOS DE
JOÃO CABRAL DE MELO NETO
RESUMO: A Poesia Concreta tem como objetivo interessante o Projeto Verbo Voco visual, onde
verbal, sonoro e visual se igualam. O poema não é apenas linguagem verbal, mas também
linguagens não verbais, o que aproximou muito os poetas do concretismo das artes plásticas
e da música. A Poesia Concreta influenciou artistas como Caetano Veloso em fase Tropicália,
Arnaldo Antunes entre outros artistas. Décio, Haroldo e Augusto indicaram como precursores da
Poesia Concreta Stéphane Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce, e no Brasil João Cabral de Melo
Neto e Oswald de Andrade.

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Poesia Concreta; Concretismo; Ideologia.
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INTRODUÇÃO

E

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

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

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

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

Ainda no Plano Piloto, os poetas indicam
como precursores da poesia concreta autores
pontuais. Do Brasil, duas são as referências
feitas por Décio, Haroldo e Augusto: Oswald
de Andrade, “em seus comprimidos minutos
de poesia”; e João Cabral de Melo Neto, por
sua “linguagem direta, economia e arquitetura
funcional do verso”, de acordo com a Revista
Discutindo Literatura, da Editora Escala Educacional, edição 10.
No livro Ideias Fixas de João Cabral de
Melo Neto, de Félix de Athayde, 2º impressão,
1998, página 21, encontramos uma citação de
João Cabral de Melo Neto, dada em entrevista
a José Correia Tavares, Letras e Artes, Lisboa,
8 de Junho de 1966, na qual João Cabral diz
“não sou um concretismo. O Concretismo surgiu a partir de minha poesia.
“O Concretismo deu ao Brasil uma extraordinária consciência crítica". Ainda segundo Félix de Athayde, página 22, João Cabral
comenta que “duas coisas são essenciais no
Concretismo: em primeiro lugar, os concretistas
não foram improvisadores, foram pessoas que
chegaram com uma cultura extraordinária; em
segunda lugar, a atitude concretista não é uma
atitude romântica, de inspiração, de lirismo”.
Em 1965, Décio e os irmãos Campos lançaram o livro Teoria da Poesia Concreta, reunindo poemas e textos teóricos já publicados
sobre o movimento. Nela, Haroldo de Campos,
em sua “Introdução à 1ª Edição”, com um distanciamento histórico de dez anos, fez o seguinte balanço:
O movimento de poesia concreta alterou
profundamente o contexto da poesia brasileira. Pôs idéias e autores em circulação.
Procedeu às revisões do nosso passado
literário. Colocou problemas e propôs opções (Haroldo de Campos – Teoria da
Poesia Concreta, 1965 – trecho retirado
da Revista Discutindo Literatura, Escala
Educacional, edição 10).
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ANÁLISE DE ACRILÍRICO
Após a aventura coletiva na fase "pós-tropicalista", Caetano Veloso continua a se interessar pela potencialidade estética do jogo
verbal baseado em efeitos fônico-semânticos e
combinatórios, segundo a Revista USP nº4. No
poema falado "Acrilírico", Haroldo de Campos
percebe a presença do exímio experimentador
lingüístico James Joyce, de quem Caetano conhecera trechos de Finnegan 's wake na tradução dos irmãos Campos,
ACRILÍRICO (texto de Caetano Veloso)
disco Philips R765 086L,1969 Olhar
colírico Lírios plásticos do campo e do
contracampo Telástico cinemascope Teu
sorriso tudo isso Tudo ido e lido e lindo
e vindo do Vivido na minha adolescidade
Idade de pedra e paz Teu sorriso quieto
no meu canto ainda canto o ido o tido
o dito o dado o consumido o consumado Ato do amor morto motor da saudade
diluído na grandiosidade idade de pedra
Ainda canto quieto o que conheço Quero
o que não mereço: o começo quero canto
de vinda divindade do duro totem futuro
total tal qual quero canto Por enquanto
apenas mino o campo verde Acre e lírico
sorvete Acrílico Santo Amar(g)o da PURIFICAÇÃO. (texto segundo disposição
da equipe de trabalho do artigo "Estudo
fonoestilístico do poema 'Acrilírico'" SIGNUM 3/1977, Universidade Regional do
Nordeste)

Este poema falado aproxima-se mais da
ideia de verso tradicional, por não apresentar
palavras soltas, nem formas geométricas. Seus
laços sintáticos, juntamente com seus substantivos e verbos formam frases maiores, que não
se fragmentam como antes tínhamos visto.
A linguagem aqui não é mais sintética e
não visa uma comunicação mais rápida, pois o
poema deixou de ser um objeto visual, que usa
o espaço gráfico como agente estrutural.

Tais afirmações nos fazem perguntar: "Então, por que Acrilírico se trata de um poema
concreto?". Isto pode ser facilmente respondido ao se observar atentamente sua produção
de sons sem sentido e sua linguagem não-discursiva amontoada - “Telástico cinemascope
[...]. Tudo é lido e lindo e vindo do [...] ainda
canto o ido o tido o dito”.
Nos versos acima, notei a presença de
diversas palavras que produzem sons sem
sentido, que não formam uma ideia explícita,
apenas provocam sonoridade ao poema. Aí encontramos a musicalidade presente em todos
os poemas e canções analisados:
[...] Lírios plásticos do campo e do contracampo Telástico cinemascope [...] Vivido
na minha adolescidade Idade de pedra e
paz [...] Ato do amor morto motor da saudade diluído na grandiosidade idade de
pedra [...] divindade do duro totem futuro
total [...] Acre e lírico sorvete

Já nestes versos, encontramos palavras
que são praticamente "jogadas" no poema,
como "plásticos, morto, motor, totem, sorvete".
Notamos, então, uma linguagem diferente de
Batmacumba e Júlia/Moreno. É uma linguagem
que, apesar de conter laços sintáticos, não possui uma ideia semântica explícita. As frases são
maiores do que as que antes tínhamos visto,
porém não são inteiramente completas quanto
ao seu contexto.
O poema ainda faz uso de algumas palavras pouco conhecidas, como, por exemplo,
"totem", que se refere a qualquer objeto cultuado
como um deus; ou "cinemascope", que foi um
formato de filme usado de 1953 a 1967.
Há também, palavras inventadas, o que
nos lembra o neologismo usado em Batmacumba. São elas: contracampo, telástico, adolescidade e grandicidade", as quais demonstram
bem um eficaz procedimento de fusão vocabular e semântica. Encontramos o mesmo fator
presente no título. A junção de acre, lírico e acrílico formou uma palavra nova "acrilírico".
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Com este contexto, também podemos
lembrar da formação de palavras a partir de
prefixos e sufixos. É o caso do "contracampo".
O poema entende-se por si mesmo, apresentando carga semântica forte sobre o período
da adolescência. Entendemos desta forma, que
os três poemas/canções que analisamos usam
material semelhante, com algumas diferenças
quanto à forma. Porém todas criam uma área
da linguística específica, que é a verbivocovisual. Trata-se da junção da palavra, do som e da
forma.

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

O autor usa palavras inventadas e compostas, como "portas por onde" e "portas contra", o que nos faz lembrar dos neologismos
presentes na Poesia Concreta. A repetição de
algumas partículas também ocorre neste caso e
causa certa sonoridade à poesia, como em:“Opacos de fechar; onde vidro, concreto; até refechar o homem: na capela útero, com confortos
de matriz, outra vez feto”.
Além disso, encontramos algumas palavras soltas nos versos da poesia: “por onde,
livres: a luz razão certa”.
Existe aí a quebra de alguns elementos
sintáticos, que apesar de escritos em versos
tradicionais, dão início a uma nova forma de
escrita, valorizando a arquitetura funcional sem
abdicar a virtualidade da palavra.
A Fábula de um Arquiteto entende-se por
si mesma e representa um realismo total do
conceito de arquitetura, relacionando-o com o
fazer poético, já que para o autor, fazer poesia
era como construir uma porta por onde se passe alguma coisa.
Dessa forma, a poesia de João Cabral
de Melo Neto era vista com muito espanto pela
geração conservadora de 1945, já que ele fazia
arte através do difícil trabalho com a palavra,
chegando a ser visto como a ovelha negra do
movimento.
A poesia concreta surgiu então como
uma reação contra a lírica discursiva e frequentemente retórica da geração de 45 bem como
à degradação populista da esquerda.
Com o Concretismo, os aspectos formais
da Poesia de João Cabral seriam retomados
com mais rigor estruturalista.

Esta poesia é um ótimo exemplo da "arquitetura funcional" presente nos versos de João
Cabral. Concordante com a sociedade industrial, a poesia apresenta uma explicação da função de um arquiteto, dando exemplos de como
construir portas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os poetas de 1945 eram conservadores e faziam uso disso em suas criações, porém
João Cabral, apesar de pertencer a esta época, era visto como a ovelha negra do movimento.
Este se diferenciava dos outros por diversos aspectos, já que sua poesia ia além dos ideais conservadores da geração. Porém o principal fator que o diferenciava dos demais era sua
maneira de escrever sobre o próprio fazer poético.
João Cabral usava elementos da realidade para explicar como se faz uma poesia. Sua
arte era comparada com elementos da arquitetura, como a construção de portas.
Sua poesia era vista com uma "porta por onde" e não uma "porta contra", já que por esta
deveria se passar uma mensagem. Para construir essa explicação de poesia, João Cabral muitas
vezes usava palavras inventadas a partir de outras palavras da Língua Portuguesa, um aspecto
inovador para a época conservadora em seus aspectos formais.
A repetição de morfemas, partículas ou palavras em suas poesias causava certa sonoridade a seu modo de escrever e o uso de palavras soltas causava a quebra de elementos
sintáticos no verso.
Apesar disto, grande era a virtualidade de cada palavra em sua poesia, fazendo com que
ela fosse entendida por si só.
O realismo total visto em suas comparações produzia um melhor entendimento de como se
faz poesia, de modo a usar elementos até mesmo imaginários para se explicar a arte da escrita.
Assim, ao perceberem estes aspectos da poesia de João Cabral, os jovens poetas concretos veem o poeta como sendo diferente da geração conservadora.
Como são contra a poesia subjetiva, identificam-se muito com a forma de escrever de
João Cabral, a qual se tornou uma inspiração para a criação da Poesia Concreta.
O próprio Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos fazem referência
a “linguagem direta, economia e arquitetura funcional do verso de João Cabral de Melo Neto”.
Assim, o poeta estudado é visto como precursor do movimento e seus elementos formais
são retomados mais tarde, com mais rigor. A Poesia Concreta usa elementos que não só se
assemelham aos do poeta, como também alguns que se inspiram neles, como o neologismo, a
repetição de morfemas, o uso de palavras soltas, a eliminação de laços sintáticos e a sonoridade.
Porém a grande inovação deste momento está na forma estrutural. Após o surgimento do
Movimento Tropicalista, novos nomes envolvidos são de destaque, como o de Caetano Veloso.
Este, por sua vez, cria diversas canções e textos inspirados nas inovações da época, e por
consequência, nas poesias de João Cabral.
Ambos tinham, em comum, a criação de poesias através do uso de repetições de palavras,
musicalidade e sonoridade, virtualidade da palavra, realismo total, quebra de laços sintáticos e
linguagem direta e econômica.
Porém, Caetano, por viver em uma época mais avançada, usou novos recursos como a
estrutura formal concreta. Desta forma, os dois autores fizeram uso dos elementos
da Poesia Concreta em diferentes situações, porém com a mesma intensidade
artística do Concretismo.
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A DISCALCULIA NO ENSINO MATEMÁTICO
RESUMO: O presente artigo destina-se a conhecer melhor os problemas que afetam pessoas
que possuem a discalculia, denominada como um transtorno matemático relacionado com
um número grande de outras limitações, tais como a introspecção espacial, o tempo, déficit
de memória e problemas de ortografia. Existe ainda indicações de que é um impedimento
congênito ou hereditário, com um contexto neurológico. A discalculia atinge crianças e adultos,
desta forma o artigo está direcionado de como podemos reconhecer e qual a melhor forma de
ajudarmos as pessoas vítimas deste transtorno.

Palavras-chave: Discalculia; Ensino Aprendizagem; Inclusão; Matemática.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste artigo é conhecer e saber de que forma podemos avaliar,
reconhecer a discalculia , sendo que é um dos transtornos de aprendizagem que
prejudicam a vida dos educandos e também de pessoas adultas dificultando o
seu pleno desenvolvimento.
Pois, muitas pessoas tem dificuldade de lidar com números , embora não se perceba
como essa dificuldade se procede , são muitas vezes rotuladas sendo observado que essa
dificuldade pode estar relacionada a algum determinado tipo de transtorno, analisando desta
forma, podemos construir aqui uma discussão ampla que nem apenas o trabalho em grupo
ou uma análise individual realizada pelos professores , mas sim por uma ação coletiva que
envolva outros profissionais para que levem a identificação e um tratamento mais eficaz para
os portadores desta deficiência.
A discalculia, é um termo cada vez mais encontrado frequentemente no mundo escolar.
Embora a discalculia defina os problemas dos indivíduos encontrados por nossos alunos,
estes ainda são amplamente desconhecidos.
No entanto, não devemos nos concentrar apenas no diagnóstico de algumas crianças,
mas é uma questão de levar em consideração todos os alunos que sofrem de incompreensão
no campo matemática. Ela sugere analisar a origem das dificuldades encontradas e colocá-las
de forma adequada no local.
Ao trabalhar na educação especial, muitas vezes acontece que encontramos alunos que
são muito defasados no entendimento de matemática.
Eles se encontram desamparados diante de seus trabalhos relativos ao campo numérico
e / ou geométrico e não entendem a incapacidade de dominar esta área muito específica e
muitas vezes os leva a menosprezar e construir uma imagem negativa de si mesmos.
Portanto, a incapacidade de investir nesse aprendizado torna-os enigmáticos. O presente
trabalho faz parte da intenção de entender melhor o que é discalculia para atender às necessidades específicas dos alunos que sofrem deste sintoma, sendo que a forma de metodologia
utilizada, foi a revisão bibliográfica.
Além disso, temos um projeto particular , em mente, que o suporte oferecido para remediar as dificuldades ligadas a este problema podem igualmente aplicar-se a todos os alunos
que supostamente não sabem nada em matemática”.
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ENTENDENDO COMO FUNCIONA A
DISCALCULIA
Discalculia refere-se a uma ampla gama
de dificuldades de aprendizagem ao longo da
vida que envolvem matemática. Não há um único tipo de deficiência matemática.
Discalculia pode variar de pessoa para
pessoa. E, pode afetar as pessoas de forma
diferente em diferentes fases da vida. Podemos
destacar duas grandes áreas que podem contribuir para dificuldades de aprendizagem de
matemática: Dificuldades visuais -espaciais, que
resultam em uma pessoa que tem dificuldade
em processar o que o olho vê e Dificuldades
de processamento de linguagem, que resultam
em uma pessoa que tem problemas de processamento e fazer sentido do que o ouvido ouve.
Usando métodos de aprendizagem alternativos, as pessoas com discalculia podem alcançar o sucesso. As deficiências que envolvem
problemas matemáticos variam muito. Assim,
os efeitos que têm sobre o desenvolvimento de
uma pessoa podem variar muito.
Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de linguagem de processamento vai enfrentar diferentes desafios em matemática do
que uma pessoa que tem dificuldade com as
relações visuais -espaciais. Outra pessoa pode
ter dificuldade em lembrar fatos e manter uma
sequência em ordem. Esta pessoa ainda terá
um conjunto diferente de desafios relacionados
com a matemática para poder superar (ALJIBE,
1998).
Para os indivíduos com problemas visuais-espaciais, pode ser difícil visualizar padrões
ou diferentes partes de um problema de matemática. Problemas de processamento de linguagem podem tornar-se confusos para que
uma pessoa possa obter uma compreensão do
vocabulário de matemática.
Sem o vocabulário adequado e uma compreensão clara do que as palavras representam,
é difícil construir o conhecimento de matemática. Quando fatos básicos de matemática não

são dominados anteriormente, adolescentes e
adultos com discalculia podem ter problemas
para aplicar expressões matemáticas mais
avançadas.
Estes exigem que uma pessoa seja capaz
de seguir os procedimentos de várias etapas e
ser capaz de identificar informações críticas necessárias para resolver equações e problemas
mais complexos (GARCIA, 2005).
Tendo dificuldade em aprender habilidades matemáticas não significa, necessariamente, que uma pessoa tenha uma determinada dificuldade de aprendizagem. Todos os alunos
aprendem em ritmos diferentes. Isso pode levar
aos jovens, o tempo e a prática de procedimentos formais de matemática para dar sentido prático.
Então, como você pode saber se alguém
tem discalculia? Se uma pessoa continua a apresentar problemas com as áreas listadas abaixo,
considere realizar um teste sobre discalculia.
Quando um professor ou profissional treinado avalia um aluno por dificuldades de aprendizagem em matemática, o aluno é entrevistado
sobre uma ampla gama de habilidades e comportamentos relacionados com a matemática.
Testes de matemática, lápis e papel são usados
frequentemente, mas uma avaliação precisa realizar mais (ANTUNES, 1998).
Destina-se a revelar como uma pessoa
compreende e usa números e conceitos de matemática para resolver em nível avançado os
problemas do dia a dia.
A avaliação compara os níveis esperados
e reais de uma pessoa de habilidade e compreensão enquanto é observado pontos fortes
e fracos específicos da pessoa. Abaixo estão
algumas das áreas que podem ser tratadas:
Habilidade matemáticas básicas, como
contagem, adição, subtração, multiplicação e
divisão, capacidade de prever procedimentos
adequados com base na compreensão de
padrões de saber quando adicionar , subtrair,
multiplicar, dividir ou fazer cálculos mais avança30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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dos ,habilidade para organizar objetos de forma
lógica, capacidade de medir de contar o tempo, usando o dinheiro, capacidade de estimar
quantidades numéricas, capacidade de trabalho
autoavaliação e encontrar formas alternativas
para resolver os problemas. Ajudar o aluno a
identificar seus pontos fortes e fracos é o primeiro passo para obter ajuda (SANTOS, 2000).
Após a identificação, os pais, professores e outros educadores podem trabalhar juntos
para estabelecer estratégias que ajudarão o aluno a aprender matemática de forma mais eficaz.
Ajuda do lado de fora da sala de aula permite que o foco do aluno e tutor especificamente
sobre as dificuldades que o aluno está tendo. Atividades repetidas e prática específica de idéias
simples podem facilitar o entendimento. Outras
estratégias dentro e fora da sala de aula incluem:
Use papel gráfico para os alunos que
têm dificuldade para organizar as idéias no
papel, Trabalhar em encontrar maneiras diferentes de abordar fatos de matemática, ou
seja, em vez de apenas memorizar a tabuada,
explicar que 8 x 2 = 16, então se 16 é o dobro, 8 x 4 = 32.
Pratique modificar uma forma de começar a resolver problemas de matemática de
maneiras diferentes. Introduzir novas habilidades, que comecem com exemplos concretos
e mais tarde vão se modificando para aplicações mais abstratas.
No caso de dificuldades de linguagem,
explicar ideias e problemas de forma clara e
incentivar os alunos a fazer perguntas como
eles funcionam. Providenciar um lugar para
trabalhar com poucas distrações e ter lápis,
borrachas e outras ferramentas na mão , se
necessário.
E por fim ajudar os alunos a tomarem
consciência dos seus pontos fortes e fracos.
Entender como uma pessoa aprende melhor
é um grande passo para alcançar o sucesso
e confiança acadêmica.

O OLHAR PARA O DISCALCULO DENTRO
DA SALA DE AULA
É comum que as dificuldades de aprendizagem específicas sejam muitas vezes ignoradas. Os professores e os pais muitas vezes
erroneamente supõem que porque a criança não está conseguindo elas simplesmente
não são muito inteligentes. Isto torna-se mais
provável pelo fato de que as dificuldades de
aprendizagem geralmente ocorrem.
Pesquisas recentes sugerem que 50%
das crianças com discalculia apresentam
dislexia, e 20% de TDAH (déficit de atenção
e hiperatividade). Além das dificuldades de
aprendizagem podem causar a crianças, e
se transtorno pode levar a frustração e levar
ao desenvolvimento de problemas comportamentais, que se tornam o foco de qualquer
intervenção, deixando a causa sem solução
(REZENDE, 2007).
Em caso de dúvida, consulte a criança
para avaliação. Um especialista treinado irá
executar testes de QI, matemática, leitura e
atenção, e será capaz de descobrir se o problema é geral ou específico. Mesmo se o problema for geral, a criança terá direito a uma
ajuda. Podemos elencar aqui também alguns
sintomas para que podemos diagnosticar a
discalculia.
Os números parecem fazer pouco sentido, é percebido problemas com contagem,
memorização de fatos aritméticos, seguindo
procedimentos ou execução de estratégias imprecisas, lentas ou ambos.
O professor de matemática precisa estar atento a estes sintomas até porque denota-se a falta de interesse de muitos estudantes
pelo ensino de matemática, mas em casos
específicos podemos denotar que pode haver algum fator interno que demonstre essa
deficiência (JOHNSON, 2008).
Os estudantes estão muito conscientes
de serem piores em matemática do que seus
pares, ou seja a matemática logo se torna
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muito desanimadora para eles experimentando desta forma um fracasso constante e são
deixados para trás.
Os professores podem ajudar reforçando lições e exercícios de matemática dando
às crianças um próprio conjunto de trabalhos
para que elas realizem, dentro do seu nível
e capacidade, permitir tempo extra , mesmo
com os problemas que eles podem fazer ,
as crianças com discalculia são muito mais
lentas.
O uso da escrita em vez de instruções
verbais e perguntas observando que os alunos discalcúlicos já estão gastando muita
energia mental tentando entender a matemática , a última coisa que eles precisam é ter que
memorizar as instruções ao mesmo tempo:
[...] Uma criança com discalculia não
só vai conseguir caminhar por conta própria,
e precisar de ajuda extra com a matemática de alguém o mais cedo possível como é
imperativo que esse apoio seja feito por um
especialista, ou um professor de educação
especial ou outro terapeuta qualificado (CINCEL, 2002, p. 35).
No entanto, por causa da falta de recursos para ajudar crianças com deficiência
de aprendizagem, muitos professores levam
tempo para identificar , encaminhar e dar um
devido diagnóstico ao problema.
Embora exista muitas abordagens diferentes para uma verificação dos casos de
discalculia, é difícil escolher entre eles. Muitas
vezes, a melhor abordagem para uma criança
será uma mistura de técnicas.
É uma boa ideia identificar as áreas
onde as crianças apresentam maiores dificuldades, e escolher uma intervenção dirigida a
essas áreas. É importante perceber que as
dificuldades podem ser muitas.
Enfim, algumas posturas podem melhorar a aprendizagem de matemática e com
certeza destacar os casos de discalculia entre
as quais podemos citar:

• Foco na compreensão (especialmente de quantidade)
• Uso de materiais concretos para ajudar a vincular símbolos matemáticos
para quantidade
• Comece a um nível em que a criança
esteja confortável, de modo que eles
experimentem algum sucesso, e lentamente se para áreas mais difíceis.
• Prestar muita prática para novas habilidades / conceitos
• Reduzir a necessidade de memorização
• Tornar o aprendizado ativo e mais
divertido possível - uma experiência
positiva (CINCEL, 2002).
Uma coisa a ser evitada é passar muito
tempo em formas aritméticas. Quando isso
acontece, tente usar um método divertido ,
como computadores ou jogos de cartas . Enquanto os fatos são importantes para a matemática, por si só não vai ajudar com o resto
das dificuldades e pode ser uma experiência
muito frustrante para as crianças com discalculia (CINCEL, 2002).
Há muitas pessoas que possuem muitas dificuldades em lidar com aritmética , mas
ainda assim são perfeitamente boas em matemática

ACALCULIA ADQUIRIDA EM CRIANÇAS
A causa subjacente dessas dificuldades
é muitas vezes desconhecida e não há quebra de desenvolvimento entre um antes e um
depois. No caso de distúrbios adquiridos, por
outro lado, existem problemas neurológicos
que atrapalham um desenvolvimento que, no
início, era normal: habilidades que estavam
presentes desaparecem, processos que eram
controlados não e novas aquisições são difíceis de estabelecer (ARAM; EKELMAN,
1988).
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Portanto, há regressão de habilidades
que eram inicialmente normais, possivelmente associadas a uma interrupção no nível de
aprendizagem. Classicamente, o termo discalculia é reservado para distúrbios de desenvolvimento e o termo acalculia para distúrbios
adquiridos.

As dificuldades digitais decorrentes do
LCD, por outro lado, não seriam acompanhada
de afasia, mas parece secundária a desordens
espaciais (dificuldades no alinhamento de dígitos durante um procedimento de cálculo escrito, cuidado na leitura do número: 1425, ler
quatrocentos e vinte e cinco, 38 ler oito).

O primeiro desses estudos é o de Aram
e Ekelman (1988). Esses autores submetem
crianças com lesão cerebral unilateral (não
causada por trauma, tumor ou epilepsia (mas
sim por um tipo de acidente vascular cerebral
ou lesão perinatal) com testes de matemática e habilidades de linguagem escrita. As
20 crianças com lesões no cérebro esquerdo
unilateral (LCG) pontuações mais baixas do
que os indivíduos de controle em testes de
linguagem escrita apenas. Em contraste, as
crianças com lesão cerebral direita unilateral
(LCD) têm desempenho significativamente
pior do que os assuntos de controle em ambos os tipos de testes, mas com uma grande fraqueza no teste de matemática (ARAM;
EKELMAN, 1988).

Nestes dois primeiros estudos, o dano
cerebral apareceu durante a infância mas em
idades muito diferentes. No entanto, quando
a lesão é muito precoce (perinatal por exemplo), é difícil distinguir acalculia adquirida de
discalculia do desenvolvimento. Em primeiro
caso, na verdade, a ocorrência da lesão deve
levar a uma ruptura em um desenvolvimento
anterior do normal.

O estudo de Van Hout (2001) diz respeito a um grupo de 36 crianças (idade média:
8 anos e meio) vítimas de LCG (22 casos) ou
LCD. Dificuldades de cálculo são encontradas mais frequentemente seguindo uma lesão esquerda (72% dos casos) do que uma
lesão direita (50% dos casos) e especialmente quando a lesão é pós-Rolândica, independentemente do hemisfério afetado (mais de
80% de crianças com discalculias têm uma
lesão pós-Rolândica). Van Hout também nota
diferenças qualitativas nos perfis numéricos
seguindo o lado da lesão.
Então as crianças, com LCG apresentam várias dificuldades de cálculo (distúrbios
da retenção de fatos, erros aritméticos, de
transcodificação: 12 lêem treze, 825, lêem
oito mil e vinte e cinco) e retroceder rapidamente (exceto para fatos aritméticos) e, em
qualquer caso, mais rápido do que problemas
profissionais da língua.

No segundo caso, por outro lado, a implementação de atividades digitais é anormal
assim como no início. Outra consequência
desta variação nas idades de início da lesão
é a diferença de duração entre o tempo da
lesão e o tempo de observação.
Podemos verificar algumas observações
que são feitas duas após a ocorrência da lesão
(lesão aos 8 anos e teste aos 10 anos) e outros 17 anos depois (lesão perinatal e teste aos
18 anos). No entanto, é óbvio que todos esses
fatores podem ter uma influência decisiva no
desempenho cognitivo avaliado.
A discalculia é mais comum em crianças que reprovaram na escola antes da lesão
e está fortemente associada à presença de
afasia adquirida. Em contraste, não parece
estar ligado à presença de dificuldades visuo
espaciais, negligência visual, déficits de QI
visual-motor ou não verbal.
Finalmente, do ponto de vista anatômico, a discalculia tende a estar associada
com lesão bilateral mais frequentemente (67%
dos casos) do que com lesões unilaterais à
esquerda (47%) ou à direita (14%). No caso
de lesão esquerda (18 casos incluindo 2 bilaterais), a incidência de distúrbios numéricos
não depende do local cortical afetado (lesão
pré ou pós-Rolândica), mas é mais comum
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quando afeta o córtex (9/13 casos) ao invés
das estruturas subcorticais (1/5 casos). Com
base nessas observações, os autores enfatizam a importância do hemisfério esquerdo na
aprendizagem digital.
Em conclusão, estudos de discalculia
adquirida em crianças são raras e difíceis de
liderar, muito regularmente sofrem de deficiências metodológicas relativas à população
clínica estudada ou aos testes administrados.
Alguns estudos que resumimos aqui levam a
conclusões conflitantes.
Uma preponderância mais clara de discalculia é observada após LCG em Van Hout
(2001), relatório de resultados opostos. Da
mesma forma, Martins et al. (1999) observam que a incidência de desordens numéricas é equivalente quando a lesão é pré ou
pós-Rolândica, enquanto Van Hout (2001) observa uma incidência significativamente mais
alta quando a lesão é pós-controlada.
Esta contradição nos resultados provavelmente reflete a variação na processamento
digital estudado (leitura de números, realização de cálculos, resolução problemas geométricos) e as bases neurais correspondentes.
Da mesma forma, poderia corresponder, como um deslocamento da dominância
hemisférica durante o desenvolvimento. Então
é possível que os aspectos visuoespaciais sejam mais importantes no início do desenvolvimento (contagem, estimativa de quantidade)
e que os aspectos da linguagem tenham precedência posteriormente (contagem, cálculo,
transcodificação, etc.).
Apenas estudos envolvendo grupos de
sujeitos de idade homogênea e usando tarefas digitais direcionadas permitirão o progresso destas crianças que apresentam esse
problema.

A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA
DOS FILHOS COM DISCALCULIA
O uso da palavra discalculia tem gerado
debate sobre como podemos reconhecê-la,
preocupações sobre as crianças de rotulagem e da necessidade de apoio especializado (GIORDANO, 2008).
Uma condição que afeta a capacidade
de adquirir habilidades aritméticas. Alunos podem ter dificuldade em entender conceitos
numéricos simples, falta uma compreensão
intuitiva dos números, e têm problemas de
aprendizagem para fatos e procedimentos
numéricos. Mesmo que eles produzam uma
resposta correta ou uso de um método correto, eles podem fazê-lo mecanicamente e sem
confiança (GIORDANO, 2008).
Muito pouco se sabe sobre a prevalência de discalculia, as suas causas ou tratamento. Puramente alunos com discalculia que
têm dificuldades apenas com o número terá
o seu desenvolvimento cognitivo e habilidades de linguagem dentro da faixa normal, e
pode destacar em indivíduos não matemáticos (GIORDANO, 2008).
Os pais devem estar atentos aos seus
filhos sendo que o principal objetivo de uma
avaliação será, sugerir objetivos para um programa de ensino adequado, em vez de chegar a um "diagnóstico" por conta própria, a
intervenção deve ser baseada na avaliação
diagnóstica detalhada dos pontos fortes individuais com atividades diferenciadas e amplo
apoio especializado (GIORDANO, 2008).
Ou seja, os pais de crianças menores
devem trabalhar em estreita colaboração com
os professores para se certificar de que eles
são sensíveis às necessidades dos alunos
(matemática habilidades de aprendizagem) .
Os pais também devem considerar a contratação de um professor de matemática particular
que é familiar e tem experiência com os alunos que foram diagnosticados com discalculia (REZENDE, 2007).
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Os pais podem ficar confusos quando
os filhos apresentam muitas dificuldades em
aprender disciplinas específicas na escola. Às
vezes, eles podem suspeitar que seus filhos
não estão trabalhando duro o suficiente, e às
vezes eles estão corretos, mas quase nunca
querem aceitar que seu filho possui alguma
deficiência, e em casos de dislexia quanto
mais cedo é apresentado um diagnóstico, mas
será benéfico à criança (REZENDE, 2007).
Por exemplo, algumas crianças podem
aprender a ler mais tarde do que os outros,
mas pode até entender as coisas mais rapidamente que outras crianças. Além disso, para
se qualificar para um programa de dificuldades de aprendizagem na escola, as crianças
devem estar muito abaixo das suas capacidades (REZENDE, 2007).
Se seus filhos são diagnosticados com
dificuldades de aprendizagem, é importante
que os pais possam ajudá-los a se sentirem
confiantes em sua inteligência, apesar de sua
deficiência. Também é importante que você
continue a incentivar a sua realização, a lição
de casa independente, tornando os alunos
mais competentes e dando-lhes uma maior
autonomia e realizados.

AVALIANDO E DESMITIFICANDO A
DISCALCULIA
O principal objetivo de uma avaliação
será sugerir objetivos para um programa de
ensino adequado, em vez de chegar a um
diagnóstico a intervenção deve ser baseada
na avaliação diagnóstica detalhada dos pontos fortes individuais e deficiências, com atividades voltadas para estes.
O sucesso de um regime de intervenção também depende significativamente da
gestão e treinamento eficaz. O fornecimento
de materiais e atividades podem resultar em
um melhor desempenho.
Deve haver apoio dentro da escola para a
intervenção, incluindo a garantia de que o tempo disponível fora da escola seja dimensionado
para um auxílio mais abrangente do deficiente.

As intervenções que incidem sobre os
componentes específicos com os quais uma
criança individual tem dificuldade, tendem a ser
mais eficazes do que aqueles que assumem
que todas as crianças que têm dificuldades aritméticas são semelhantes (DOWKER, 2009).
Não existe um único teste para discalculia. Os testes de rastreio que estão disponíveis
mostram se os alunos apresentam características de discalculia. Uma avaliação com informações sobre o contexto de aprendizagem e progresso ao longo do tempo pode contribuir para
uma avaliação global do perfil das dificuldades
e necessidades da criança (DOWKER, 2009).
O avaliador pode realizar alguma avaliação específica de dificuldades matemáticas da
criança como por exemplo: triagem inicial para
dificuldades com numerosidade, e a avaliação
padronizada de habilidade matemática (VALLE,
2008).
A avaliação das habilidades cognitivas
verbais e não verbais, memória de curto prazo e velocidade de processamento. A história
pessoal, especialmente no que diz respeito à
matemática, incluindo a forma como a criança
lida com situações cotidianas em que números matemáticos são usados (VALLE, 2008).
Assim como o desempenho real da
criança, uma avaliação também podem incluir
a avaliação aspectos emocionais e motivacionais da criança ou no funcionamento do
jovem , incluindo:
• a confiança da criança e motivação
como um aprendiz;
• nível de ansiedade experimentada
em relação à matemática;
• a medida em que eles se sentem
capazes de correr riscos com a sua
aprendizagem;
• como eles respondem quando eles
cometem um erro;
• como eles respondem a elogios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nem todos os estudantes que apresentam baixa capacidade matemática têm discalculia,
pois isso pode ser devido a uma variedade de causas . Além disso, as dificuldades matemáticas existem embora não seja claro o ponto onde uma criança pode ter um aprendizado
específico dificuldade em matemática.
Embora as crianças com discalculia , tenham dificuldades apenas com aritmética , apresentará problemas cognitivos e habilidades de linguagem abaixo do normal, e pode destacar
em indivíduos não matemáticos.
No entanto, há também certo grau de sobreposição entre discalculia e outras dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia e dispraxia, muitos, mas nem todos os
alunos disléxicos também têm dificuldades nas áreas matemáticas.
Ao descrever uma criança com discalculia, diversos fatores devem ser levados em
conta, alguns não estão claros e para descrever as dificuldades matemáticas de uma criança
com discalculia, ou uma dificuldade específica em matemática, será uma questão para um
profissional e também sujeito a validação pelos pares.
Deverá também ser considerada a possibilidade de usar o termo discalculia pois será
útil para a criança em questão. Alguns alunos acham reconfortante ter as suas dificuldades
diagnosticadas neste caminho, mas os profissionais, pais e cuidadores também devem estar
cientes da possibilidade da criação de baixas expectativas, através da utilização de um ou
de outro método.
Num ambiente educacional , muitas vezes é mais útil se concentrar e apoiar o desenvolvimento de uma criança para habilidades matemáticas em vez de procurar uma causa ou
outro lugar específico, cabendo aos educadores observar seus estudantes e suas deficiências
, seguindo caminhos que levem à reflexão , ao trabalho cooperativo e ao aprendizado efetivo.
Por fim, a discalculia ainda sendo uma deficiência nova pode como qualquer outro
transtorno ser tratada , desde que haja um diagnóstico precoce , a boa vontade, e um olhar
diferente, residindo aí o maior de todos os bens que ao aceitar as diferenças e incluir esse
educando identificando –o como uma pessoa em especial que merece todo o nosso apoio
e respeito e sobretudo orientação
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GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE RESPOSTA A
EMERGÊNCIAS AEROPORTUÁRIAS
RESUMO: Com a crescente expansão do transporte aéreo, cada dia aeronaves de maior porte
utilizam nossos aeroportos e cada vez mais o sistema de resposta à emergência deve estar
preparado para atender emergências nessas aeronaves. O gerenciamento de crises no ambiente
aeroportuário demanda preparação para os diversos tipos de emergências, bem como a integração
entre os recursos internos e externos para fazer frente às emergências aeronáuticas. Os aeroportos
brasileiros estão preparados para os diversos tipos de emergência? Este trabalho busca expor
toda a preparação dos nossos aeroportos para cada tipo de emergência existente. O estudo foi
realizado através da verificação dos documentos que regulam o setor de aviação, um dos mais
regulados do mundo, especificamente na área de emergências.

Palavras-chave: Aeroporto; Emergência; Acidente; Segurança; Salvamento; Combate; Incêndio.
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INTRODUÇÃO

A

aviação civil nacional exibe um crescimento ostensivo, digno de causar desejo
às indústrias de ponta do país, apresentando um crescimento acima de 7%,
registrado em julho de 2012, devido ao aumento da renda da população e aos
incentivos oferecidos pelas empresas áreas, a população brasileira está trocando o modal
terrestre pelo aeroviário.
De acordo com a ANAC – Agência Nacional da Aviação Civil, mais de cem milhões de
brasileiros voaram no ano de 2012, apresentando um crescimento de 9,48% em relação a 2011.
Com o crescimento já apresentado e com a expectativa dos eventos esportivos que
acontecerão em nosso país, a aviação civil se destaca como excepcional opção para transporte de um elevado número de pessoas. Assim, nossos aeroportos são as portas de entrada
entre as cidades da nação e do próprio país.
Assim, esta pesquisa apresenta como problemática a questão dos aeroportos brasileiros
estarem preparados para realizar o gerenciamento dos diversos tipos de emergência de um
ambiente aeroportuário?
E como objetivo geral, este trabalho busca analisar o nível de preparação dos aeroportos nacionais para realização do gerenciamento das diversas emergências aeroportuárias.
Como objetivos específicos, procura analisar como muitas pessoas que utilizam o transporte
aéreo desconhecem como é realizado o gerenciamento de um acidente com uma aeronave,
responsabilidades dos órgãos envolvidos e a sistemática de atuação.
Desse modo, este artigo visa contribuir com questões que mostram como as empresas
que administram um aeroporto, realiza o gerenciamento do setor de emergência, área vital da
organização que controla um aeroporto, devido a grande quantidade de vidas que trafegam
por essas instalações e utilizam o transporte aéreo e que sem o planejamento em segurança,
todas essas operações estariam em risco.
Para apresentar à população brasileira os investimentos que são necessários para
adequação das atividades de resposta a emergências e os equipamentos utilizados para as
atividades de salvamento e combate a incêndio nos aeródromos.
Justifica-se assim este tema, devido a importância de um olhar atento aos operadores
aeroportuários, empresas designadas pelo governo para administrar os aeroportos, investem
grande quantidade de dinheiro na ampliação da infraestrutura para comportar esse elevado
crescimento, bem como para poder comportar aviões de grande porte, que estão a espera
para poder desembarcar em terras nacionais, como o Boeing 747-800 e o Airbus a380, este
último podendo transportar até 800 pessoas.
Devido a esse grande contingente de pessoas e novos equipamentos que virão para
nossas terras, é inevitável o pensamento de um possível acidente de grandes proporções,
como um acidente aeronáutico ou ameaça terrorista, por exemplo.
Como parte integrante da empresa que administra um aeroporto, o setor de resposta à
emergência é o responsável por fazer toda a preparação e gerenciamento das situações de
emergência, adequando a organização às legislações pertinentes, salvando vidas e mantendo
a integridade da imagem da instituição.
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REVISÃO DE LITERATURA

MODELO SHELL

As operações em um aeródromo são
complexas, diversos integrantes realizam suas
tarefas diárias em um sistema dinâmico que diuturnamente é utilizado como porta de entrada e
saída de nosso país.

O modelo SHELL foi inicialmente desenvolvido por Edwards (1972) e posteriormente foi
modificado e publicado por Hawkins (1984). O
modelo utiliza peças formando algo parecido
com um quebra-cabeça, onde cada peça tem
relação com as demais e cada uma determina
um fator, sendo esses:

A importância de um aeroporto para um
país é indiscutível, Tadeu (2010), ao escrever
sobre modelos de aeroportos cidades, ressalta
a importância desse empreendimento para o desenvolvimento de uma nação, pois o desenvolvimento econômico gera riquezas para um país.
O segmento aeroportuário segue a mesma vertente e para que haja o desenvolvimento, necessita-se de uma infraestrutura capaz de
suportar a crescente demanda pelo transporte
aéreo, tanto de cargas e passageiros, fazendo
de um aeroporto a porta de entrada de seu país.
O Brasil é um país em completa ascensão
e o progresso passa por seus aeroportos, assim,
não podemos fechar um aeródromo para evitarmos um acidente aeronáutico, mas sim realizar
operações aéreas seguras e a prevenção de todos os integrantes desse sistema. O Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos – CENIPA é o órgão nacional para
os assuntos de prevenção e acidentes aeronáuticos, cujo seu pilar de estudo é a inter relação do
trinômio: O Homem, o Meio e a Máquina.
Ao observarmos a filosofia de estudo do
Sistema de Investigação e Prevenção a Acidente Aeronáutico - SIPAER, podemos notar que
o homem é o foco principal, pois devido a sua
natureza evolutiva, ele busca o aperfeiçoamento
das máquinas e interage com o meio para que
suas necessidades sejam atendidas.
O fator humano se tornou um dos focos
principais para estudo na área prevencionista
do setor aeronáutico, sendo que estudos nessa área de atuação foram recomendados pela
Organização da Aviação Civil Internacional –
OACI. A metodologia científica SHELL e Reason
são utilizadas para os estudos nessa área e o
Brasil por ser um pais signatário da OACI, faz
uso dessas ferramentas.

• Software (S): compreende em materiais de apoio lógico a um trabalho ou
operação: manuais, cartas, procedimentos escritos, programas de computador, etc.
• Hardware (H): compreende a máquina
a ser utilizada, seu layout, configurações, seus controles de comando, etc.
• Environment (E): compreende no ambiente em si, podendo ser dividido em
interno: temperatura, umidade, ruídos
e externos: condições de meteorologia, infraestrutura, etc.
• Liveware (L): compreende no elemento humano e toda sua complexidade,
tanto biológica como psicológica: Visão, audição, comportamento, hábitos, estresse, confiança, etc.
Analisando essa metodologia, podemos
notar a interação do elemento humano com as
demais partes do quebra-cabeça, enfatizando
a importância do estudo dessa interligação
na prevenção de acidentes aeronáuticos, pois
um erro pode acontecer a qualquer momento
devido às inúmeras limitações humanas, biológicas e psicológicas e por suas influências,
nos demais elementos, como na publicação de
procedimentos normativos, fabricação de maquinários e alterações no meio ambiente.
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MODELO REASON
O modelo desenvolvido por James Reason (1990), também conhecido como modelo
do queijo suíço, também é muito utilização para
a investigação de acidentes aeronáuticos pois
estuda o erro humano através da compreensão
dos “acidentes organizacionais”, analisando o
desencadeamento de um acidente por decisões
da organização ou gerenciais. Essas decisões
tramitam pelo universo da organização e ao se
deparar nas condições do fator humano podem
ocasionar um acidente.
O conceito proposto por Reason (1990)
estabelece camadas de defesa para mitigar
uma possível situação que gere um acidente.
As caixinhas representam as barreiras de proteção e os buracos as falhas de segurança,
quando os buracos das camadas de proteção
estão alinhados permite que o perigo entre
em uma área desprotegida, possibilitando a
ocorrência de um acidente.
Sabemos que o ser humano é suscetível
a erros, então, podemos concluir que os ricos
não podem ser evitados, mas sim gerenciados.
De acordo com STOLZE, Alan J.; HALFORD, Carl D. e GOGLIA, John J. (2011) o gerenciamento de risco é o processo de mensurar
o risco e desenvolver estratégias para gerenciá-lo. Caso o risco não consiga ser gerenciado e
todas as etapas de prevenção sejam desvencilhadas, um acidente pode ocorrer.
Baseado nesta fundamentação, o gestor
de um aeródromo deve realizar o gerenciamento do sistema de resposta a emergências, a fim
de salvar vidas, proteger o meio ambiente e
preservar o patrimônio da organização.
Ao realizarmos um estudo de ameaça,
vulnerabilidade e risco em um complexo aeroportuário, notamos a possibilidade de várias
situações adversas que podem comprometer
as operações e colocar vidas humanas em situações de risco, por isso um sistema de resposta
à emergência aeroportuária deve ser implementado para oferecer o pronto atendimento a qualquer tipo de ocorrência dentro de um aeroporto.

A Organização da Aviação Civil Internacional – OACI, agência especializada das Nações Unidas que tem como objetivo o desenvolvimento dos transportes aéreos, de modo a
favorecer a segurança, a eficiência e o desenvolvimento dos serviços aéreos.
Seguindo sua filosofia, a OACI recomenda que um sistema de resposta à emergência
aeroportuária deve ser pautado sobre três fatores essenciais:
Primeiro – pessoas preparadas e treinadas para responder a uma emergência;
Segundo – equipamentos especialmente
desenvolvidos para salvamento; e
Terceiro – o tempo de mobilização das
pessoas e equipamentos para fazer frente à
emergência.
Por se tratar de um organismo internacional a OACI emite recomendações das melhores
práticas de procedimentos operacionais para os
aeroportos dos países signatários.
O documento 9137 – Manual de Serviços
Aeroportuários da OACI preconiza as recomendações para o gerenciamento padronizado de
um aeroporto, para sua fácil compreensão o
documento é dividido em sete partes, de acordo
com os temas abordados:
• Parte 1 – Salvamento e combate a
incêndio
• Parte 2 – Pavimento e condições de
superfície
• Parte 3 – Controle e redução de aves
• Parte 4 – Dispersão de nevoeiro
(removida)
• Parte 6 – Controle de obstáculos
• Parte 7 – Planejamento de emergência
• Parte 8 – Serviços operacionais
aeroportuários
• Parte 9 – Práticas de manutenção
•
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A Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC é o órgão nacional responsável por
realizar o gerenciamento de emergências aeroportuárias em nosso país, Por ser o órgão
central tem a competência de elaborar todas
as diretrizes e regulamentações para o gerenciamento do sistema de resposta à emergência aeroportuária do país.
Partindo das bases recomendadas pela
OACI em especial as partes 1 e 7 do DOC
9137, a ANAC publicou documentos específicos para a gestão de emergências nos aeroportos nacionais.
A aviação brasileira deve seguir sua legislação e regulamentações e o documento
central que trata de toda a aviação nacional é
a lei 7.565 de 19 de dezembro de 1.986 que
institui o Código Brasileiro da Aeronáutica.
Tratando-se do tema de estudo de emergências, o documento brasileiro para padronizar as operações do sistema de emergências dos aeroportos é Resolução 234, de 30
de maio de 2012 da ANAC, este documento estabelece todos os critérios regulatórios
quanto ao sistema de resposta à emergência
aeroportuária (SREA) em aeródromos civis.
Com base na Resolução 234, o operador do aeroporto deve implementar diversas
ações para adequação atendimento a essa
legislação que traz a obrigatoriedade dos aeroportos desenvolverem um Plano de Emergência – PLEM que defina todo o processo
de emergência no aeródromo, bem como a
responsabilidade de cada integrante, metodologia de acionamentos, lista de contatos dos
responsáveis e recursos externos disponíveis
para um pronto atendimento.
A Resolução 279 da ANAC de 10 de
julho de 2013, veio em substituição a Resolução 115 de 06 de outubro de 2009, para
preconizar os procedimentos para que os
aeroportos empreguem o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio – SESCINC, atividades desenvolvidas pelos bombeiros de
aeródromo.

Ambos os documentos nacionais são
norteadores para uma gestão eficaz do sistema de emergência de um aeroporto, pois legislam sobre os requisitos mínimos necessários para cada tipo de aeroporto, dependendo
de sua dimensão, quantidade de movimentos
diários, fazendo que os aeroportos cumpram
suas determinações e mantenham um nível
satisfatório de resposta à emergência.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para obtenção dos dados e informações
que compõem este estudo, foram realizadas
pesquisas bibliográficas, pesquisa documental
e contatos diretos, conforme proposta de LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina de A. (2003).
A pesquisa bibliográfica foi embasada
nos documentos das autoridades que regulam
o setor de aviação nacional. Os documentos
da Organização da Aviação Civil Internacional –
OACI foram analisados pois eles recomendam
as melhores práticas para o sistema de aviação
civil e sistema de resposta a emergências em
um aeroporto.
A documentação da Agência Nacional da
Aviação Civil – ANAC, que é o órgão central
da aviação nacional, foi utilizada pois a partir
desses documentos os aeroportos realizam a
adequação de suas atividades para atendimento às legislações do órgão regulador.
Documentos da GRU AIRPORT e da INFRAERO foram analisados, pois essas empresas são operadoras de aeroportos brasileiros,
sendo de sua responsabilidade a manutenção
do nível satisfatório de segurança de seus aeródromos.
Para identificar o entendimento da população sobre o setor de emergências de seus
aeroportos, foi realizada pesquisa com o público para verificar o nível de conhecimento sobre
o assunto e a confiança neste setor.
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Para entender a dinâmica de gerenciamento de um aeroporto, fez-se necessário a realização de pesquisas exploratórias e segundo
PRODANOV, Cleber C. e FREITAS, Ernani C.
(2013) é aquela que envolve entrevistas com
as pessoas que possuem experiência com o
problema da pesquisa e análises de exemplos
para o estímulo da compreensão.
A fim de entender a complexidade desse gerenciamento foram conduzidas entrevistas
com os elos integrantes do Sistema de Resposta a Emergências em Aeroportos, tanto dos
recursos internos da administração aeroporto
quanto de recursos externos, como Defesa Civil
e Corpo de Bombeiros.
Visitas aos centros de treinamento foram
conduzidas, para verificação do conteúdo programático e dos requisitos necessários para
a formação dos empregados que atuam em
emergências.
Participação em exercícios simulados
para entendimento
da integração necessária para o correto procedimento dos responsáveis pelo gerenciamento de emergências aeroportuárias.

1 - Você já utilizou ou usa o transporte
aéreo?
Sim. 22

88%

Não

12%

3

2 - Você conhece como é realizado o
atendimento a uma emergência com um avião?
Sim

17

68%

Não

8

32%

3 - Você acha que os aeroportos estão
preparados para atender a uma emergência
aeronáutica?
Sim

10

40%

Não

15

60%

4 - Você acha que os aeroportos possuem os equipamentos necessários para combate a incêndio e atendimento a situações com
múltiplas vítimas?
Sim

9

36%

Não

16

64%

Visita técnica à fábrica de caminhões de
bombeiro de aeródromo, Rosenbauer A.G. para
visualização do processo de fabricação desse
equipamento de suma importância para as operações de salvamento e combate a incêndio em
aeroportos.

5 - Você acha que os aeroportos estão
preparados para situações de terrorismo? Sequestro ou ameaça de bomba?

Primeiramente, a pesquisa procurou conhecer o nível de conhecimento da população
referente ao gerenciamento do sistema de resposta a emergências de um aeroporto. No total de vinte e cinco pessoas responderam ao
questionário de pesquisa utilizado para o levantamento estatístico.

Você acredita que os aeroportos estão
preparados para uma situação de emergência
durante a Copa do Mundo?

Sim

6

24%

Não

19

76%

Sim

6

24%

Não

19

76%

Você confia no sistema de resposta a
emergência dos aeroportos?
Sim

10

40%

Não

15

60%
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Com o resultado desta pesquisa podemos notar que os entrevistados viajando cada
vez mais, ainda desconhecem como é realizado
o gerenciamento de um desastre aeronáutico.
Um fato interessante é que mesmo desconhecendo e desconfiando da preparação do
aeroporto para a resposta a uma emergência,
os entrevistados continuam utilizando o transporte aéreo sem nenhum receio. Este fato pode
ser justificado pois não é da cultura da população brasileira, o interesse por assuntos de segurança e resposta a emergências.
Essa situação poderia ser tratada pelo
gestor do aeródromo com ações de publicidade e propaganda, demonstrando à população
o nível de preparo para uma situação de emergência.
As visitas técnicas aos aeroportos, ocorreram devido a necessidade de adentrar às
áreas, muitas vezes, desconhecidas de um aeroporto, onde o gerenciamento ocorre. Durante
as visitas, pode-se verificar o investimento em
equipamentos para operações de salvamento
e combate a incêndio e a preparação dos profissionais para atuar em emergências, demonstrando o empenho do gestor aeroportuário na
preparação da empresa para gerenciar uma
emergência.

Aliado ao treinamento de pessoal, é
fundamental para o gestor de aeroporto estar
atento às tendências mundiais e utilizar-se de
ferramentas de gestão empresarial, como o
benchmarking, para o sucesso de sua organização.
Esse gerenciamento pode ser verificado
no aeroporto de Guarulhos, que atualmente é
gerenciamento pela GRU AIRPORT – Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que recentemente adquiriu uma das mais
modernas viaturas de combate a incêndio no
mundo, o Panther, fabricado pela empresa austríaca Rosenbauer A.G.
Avaliado em aproximadamente três milhões de reais, o veículo conta com a melhor
tecnologia disponível, atualmente, para um carro contra incêndio, o Panther agrega valor às
operações do aeroporto, proporcionando maior
segurança aos passageiros e a comunidade aeroportuária de Guarulhos.

Um dos exemplos dessa preparação é a
realização de um exercício denominado ESEA –
Exercício Simulado de Emergência Aeroportuária, em que é simulada a queda de uma aeronave com diversas vítimas e todos os integrantes
do plano de emergência são acionados para
fazer frente a um acidente aeronáutico, neste
evento, todos os procedimentos são testados e
avaliados, como por exemplo: Tempo de deslocamento dos recursos externos e internos, realização de procedimentos de primeiros socorros,
comunicação com a imprensa, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao conhecer o gerenciamento do sistema de resposta a emergências aeroportuárias
podemos notar o alto investimento em aquisição de equipamentos de última geração nas
operações de salvamento e combate a incêndio.
Um ponto importante a ser observado é que nos aeroportos concedidos para administração privada, os consórcios que operam os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília
possuem em sua composição parceiros internacionais, o que agrega experiência nas operações de emergência desses aeroportos, bem como a busca por equipamentos de renome
internacional.
O reaparelhamento da frota de carros contra incêndio nos aeroportos brasileiros é um
dos fatores cruciais para a resposta à emergência e este processo já está em andamento nos
aeroportos privados e aeroportos sob a administração da INFRAERO.
Os aeroportos estão buscando melhorias na prestação de serviço da atividade de
bombeiros de aeródromo, estratégia empresarial que busca maior profissionalização desses
empregados, bem como demonstra o reconhecimento dessa atividade para um gerenciamento
de emergência.
Todo o trabalho das equipes de gerenciamento de emergência de um aeroporto não
chega ao conhecimento de seu cliente final, o passageiro, visto o desconhecimento dessa
atividade através da pesquisa realizada. Caberia aos aeroportos ampliarem suas atividades
de propaganda e marketing abordando esse tipo de temática para trazer maior segurança
aos seus usuários.
Desta forma, verificou-se que os aeroportos estão preparados para gerenciamento de
uma situação de emergência, o alto nível de regulação do setor e o empenho das administrações aeroportuárias na preparação de seus aeroportos demonstram a responsabilidade e
a preocupação de proteger o sonho humano de voar.
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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.

Palavras-chave: Gestão; Democrática; 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.
Na primeira seção, 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 segunda, foi feito uma breve síntese de como começou a gestão democrática no Brasil, e em seguida 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
O termo gestão, segundo o senso comum, 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.
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. Para Paro
(2001) a relação entre os homens deve ser
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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
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mada 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.
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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.
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 em renovar De acordo com Hora (2005) em relação ao estudo
da administração escolar encontram-se duas
correntes teóricas; os administradores de
empresas que tentam generalizar e os administradores escolares que tentam mostrar as
especificidades da escola.
O 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.
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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
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.
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O autor afirma: "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 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, 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).
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: “ 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 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.
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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). Segundo
Hora (2005), o que de fato se define é alguém poder viver dentro dela. Para Weber a
comunidade inspira-se no sentido subjetivo.

O QUE DIFERE A GESTÃO
DEMOCRÁTICA DA GESTÃO
TRADICIONALISTA?
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).
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.

QUAIS SÃO AS AÇÕES QUE EFETIVAM
A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM UMA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR ?
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.
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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, houve 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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BRASILIDADE NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: LOBATO
EM SALA DE AULA
RESUMO: O objetivo geral deste artigo é compreender como a obra de Lobato pode ser
utilizada em sala de aula, reiterando a importância do autor. Como objetivos específicos têm-se
a intenção de compreender como o panorama histórico do autor influenciou em sua proposta
de valorizar elementos nacionais na sua obra. Dessa forma, este trabalho visa também propor
formas de se utilizar sua obra em sala de aula, valorizando a cultura popular brasileira descrita
em suas obras. É muito importante salientar que este trabalho fundamenta-se na necessidade de
conscientizar a criança/jovem no contexto escolar acerca de sua cultura, valorizando o popular,
o simples, e demonstrando que a literatura brasileira pode ser uma ferramenta de entretenimento,
de aprendizado e, em anos mais avançados, até mesmo de crítica social. Para tanto, como
procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, a que ressalta a produção de Monteiro
Lobato como referência. Lembrando que esse tipo de metodologia se pauta na revisão de
literatura, fazendo uso, principalmente de textos de cunho acadêmico, Marisa Lajolo (2000), e a
própria produção de Monteiro Lobato, como “Histórias de Tia Nastácia” e suas principais obras
desta natureza. Em relação à estruturação desta pesquisa, o artigo foi dividido em seções,
compreendendo a construção da obra de Lobato contextualizando seu panorama histórico; a
análise de alguns personagens e como resultado final, a reiteração e a aplicabilidade desta obra
na prática docente.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Monteiro Lobato: Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

M

onteiro Lobato é um nome muito lembrado na literatura infantil, principalmente
pela série de histórias da coleção do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, um cenário
muito típico da realidade brasileira apesar de trazer um contexto mágico, elementos que remetem ao imaginário do “faz de conta”.
Lobato consegue essa peripécia justamente porque propõe o reconhecimento de elementos típicos da cultura brasileira. Foi pioneiro neste quesito no panorama da literatura
infantil na época, importada da Europa, conquistando um espaço e permitindo a construção
da identidade na arte literária, não obstante, sua produção não se limita ao público infantil, ao
contrário, vai muito além, a própria criação do Jeca Tatu reitera essa proposta de identidade
do povo brasileiro.
O objetivo geral deste trabalho é compreender como a obra de Lobato pode ser utilizada em sala de aula, reiterando a importância do autor. Os objetivos específicos são: 1.
Compreender como o panorama histórico do autor influenciou em sua proposta de valorizar
elementos nacionais na sua obra. 2. Propor formas de se utilizar sua obra em sala de aula,
visando valorizar a cultura popular brasileira descrita em suas obras.
A justificativa deste trabalho fundamenta- se na necessidade de conscientizar a criança/
jovem no contexto escolar acerca de sua cultura, valorizando o popular, o simples, e demonstrando que a literatura brasileira pode ser uma ferramenta de entretenimento, de aprendizado
e, em anos mais avançados, até mesmo de crítica social. Nesta proposta, utiliza-se a produção
de Monteiro Lobato como referência.
A metodologia utilizada será de revisão de literatura, fazendo uso, principalmente, de
textos de cunho acadêmico, Marisa Lajolo (2000), e a própria produção de Monteiro Lobato,
como “Histórias de Tia Nastácia” e “A Reforma da Natureza”.
Em relação à estrutura, o artigo está organizado em três tópicos: O primeiro compreende a construção da obra de Lobato contextualizando seu panorama histórico, o segundo
traz análise de alguns personagens e, por fim, o terceiro reitera a aplicabilidade desta obra
na prática docente.
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O PANORAMA HISTÓRICO DE LOBATO
Pensar em Literatura Infantil é pensar em
um subsistema literário, ou seja, um gênero específico para um público cujo diferencial é a
faixa etária. Historicamente, as histórias destinadas ao público infantil eram caracterizadas
por enredos obscuros, típicos do moralismo,
de consequências das quais os indivíduos poderiam vir a sofrer caso desrespeitarem uma
ordem, uma figura de autoridade.
Os Contos de Fada tem esse caráter em
comum em diversas histórias, e esses, apesar
de serem tipicamente europeus foram trazidos
pelos colonizadores e imigrantes em diferentes
momentos históricos, dando muita ênfase aos
contos de fada neste subsistema literário.
Lobato propõe uma releitura nesse panorama, pois insere à sua proposta elementos que
fazem parte do imaginário brasileiro, do folclore
e mesmo da personalidade. Lobato é descrito
por Marisa Lajolo (2000) como “um brasileiro à
frente de seu tempo”.
Porém para compreender com coerência
a importância de sua obra para a identidade
brasileira, faz-se válido mencionar o porquê Lobato foi tão importante, e, para isso, deve-se
entender quem foi o autor:
Na noite de 18 de abril de 1882 nasceu
em Taubaté o primogênito do proprietário
das fazendas Paraíso e Santa Maria. O
recém-nascido é o primeiro filho de José
Bento Marcondes Lobato e dona Olímpia
Augusta Monteiro Lobato. [...] Nas visitas
à casa do avô – conta mais tarde – fascina-o a biblioteca: os livros, em particular
os ilustrados, seduzem-no ainda mais do
que a figura do imperador Pedro II, que
conhece como hóspede do avô numa das
últimas viagens imperiais a São Paulo [...]
(LAJOLO, 2000, p.17).

O panorama histórico do autor era uma
transição do regime político imperial para a República, o sentimento era uma necessidade de
romper com os aspectos culturais que foram
impostos de forma opressora pelos europeus
em seu sistema de colonização – visava-se a

identidade nacional – que irá se aflorar no movimento modernista, o qual Lobato, apesar de
compartilhar o idealismo acerca da identidade,
critica duramente em termos de estética, como,
por exemplo, a sua crítica à Anita Malfatti em
relação à sua exposição da artista (LANDERS,
1988).
Por que essa compreensão é fundamental
para compreender o estilo de Lobato? Porque,
de certa forma, o autor valorizava o figurativo, o
fiel à natureza, ele era conservador na estética
temática ao passo que era inovador na proposta
de elaboração de personagens, no enredo e até
mesmo na linguagem.
Lobato caminha para o oposto da ideologia estética de muitos autores do modernismo
brasileiro – ele tinha como ideal artístico obras
figurativas, cópias fiéis da realidade.
Sua concepção é mais fechada em termos
de inovação estética, seu tom é mais conservador apesar de lhe ser atribuído um dos personagens mais importantes e dos quais mais
identifica a originalidade brasileira: o Jeca – Tatu,
sua produção é ampla, Urupês e Cidades Mortas
fazem parte de sua obra adulta, porém o autor
é muito lembrado pela obra “Sítio do Pica-Pau
Amarelo”, voltada para o público infantil.
Lobato era um homem de origem financeiramente abastada, teve uma formação privilegiada e transitava também entre as artes e a
política, era tradutor e fundador de uma editora
que levava seu nome,
O criador da (nova) literatura infantojuvenil brasileira teve êxito em sua produção.
Após seu surgimento, a escrita didática
e moralizante deixou de ser vista com
bons olhos. No entanto, resquícios de sua
permanência em nossa história de leitura perpassa o ensino até os dias atuais.
Para muitos, a função da literatura infantil
continua sendo a de ensinar. Assim, sua
permanência entre os muros acadêmicos
é dividida em dois sistemas: o literário e
o educacional, no sistema literário, é uma
espécie de primo pobre. No sistema da
educação, ocupa lugar mais destacado,
graças ao seu papel na formação de leitores, que cabe à escola assumir e realizar”
(CADEMARTORI, 2010, p. 5).
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Ainda falando-se acerca dessa questão
de identidade, apontada por Laura Sandroni
(1989, p.55) como “a brasilidade de Lobato” ao
passo que seus enredos lidam com o lúdico e a
fantasia como reitera a autora em sua dissertação de mestrado, no qual ela não hesita em dar
a Lobato o mérito de ter sido o primeiro autor
brasileiro a não subestimar o público infantil em
termos de recepção literária,
Suas principais obras infantis são “A Menina do Nariz Arrebitado”, “O Saci”, “Fábulas do Marquês de Rabicó”, “Aventuras
do Príncipe”, “Noivado de Narizinho”, “O
Pó de Pirlimpimpim”, “Reinações de Narizinho”, “As Caçadas de Pedrinho”, “Emília no País da Gramática”, “Memórias de
Emília”, “O Poço do Visconde”, “O Pica-Pau Amarelo” é "A Chave do Tamanho”.
Além de seus livros infantis, também escreveu outras obras como “O Choque das
Raças”, “Urupês”, “A Barca de Gleyre” e
“Escândalo do Petróleo” (SANDRONI,
1989, p.55).

Assim, a obra de Monteiro Lobato, pode-se afirmar, abrange um amplo leque de possibilidades de trabalho interdisciplinar, desde o
próprio folclore brasileiro, como em “O Saci”,
elementos da história e da própria língua portuguesa, como em “Os doze trabalhos de Hércules” e “Emília no País da Gramática”, sendo um
acoplado de temas muito rico para a literatura
infanto-juvenil brasileira, ainda em formação.

BRASILIDADE NA CONSTRUÇÃO DAS
PERSONAGENS.
A boneca Emília é icônica, tanto na menção a Lobato quanto à menção à Literatura brasileira de modo geral, a personagem tem forte
personalidade e perspectiva crítica ácida, acirrada e inquieta, a boneca pode ser descrita como
um porta-voz do autor, uma personagem pela
qual o autor faz críticas sem sair da inocência
de um enunciador configurado como infantil.
Mesmo em obras protagonizadas por
personagens do “Sítio do Pica Pau Amarelo”
há críticas sociais maquiadas, o autor tem a
perspicácia de adequar assuntos de serieda-

de maior. Um bom exemplo é o capítulo que
inaugura “A Reforma da Natureza” (2001) cujo
enredo baseia-se em uma discussão, na ONU,
em prol da paz mundial.
Nesta ocasião está presente o personagem Mussolini (homônimo do político, referência à personalidade verídica), na disputa pelo
poder, conclui-se que nenhum dos políticos presentes poderia tomar frente. Assim decreta-se
que as melhores pessoas para assumir o posto
em prol da paz mundial seria Dona Benta e Tia
Nastácia, pois não havia lugar como o “Sítio do
Pica Pau Amarelo”.
Emília, percebendo a oportunidade de se
ver sozinha no Sítio, resolve ficar para dar início
ao seu plano de reformar a natureza. Essa movimentação toda ocorre já no primeiro contato
com esta obra, assim, logo no início já há muito
que se discernir acerca das personagens.
A primeira coisa é teimosia, dissimulação
e traços cômicos da boneca de pano. Tem ambições que vão além da vaidade – o que seria
um traço de ser humano - questiona o funcionamento das coisas como uma criatura que está
aquém do mundo, uma espécie de filósofa do
mundo em uma perspectiva infantil.
O fato de o sítio ser administrado por duas
mulheres, apesar de a personagem de Tia Nastácia trabalhar na cozinha também é um traço
bastante inovador, e esse aspecto é frisado na
proposta da obra no ato em que é proposto que
as duas mulheres tomem frente da ação pela
paz mundial por cuidarem tão bem do “Sítio do
Pica Pau Amarelo”.
Tia Nastácia tem um papel importante em
toda a obra do sítio, apesar de a matriarca ser
representada pela figura de Dona Benta, Nastácia traz elementos típicos da miscigenação cultural em suas histórias, tanto que no livro “Histórias de Tia Nastácia” encontra-se histórias que
pertencem tanto a fábulas típicas registradas na
oralidade do povo brasileiro, histórias similares
aos contos de fada europeus, enredos com fundamentos morais, etc.
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Tia Nastácia reflete de forma verossímil a
situação de negros que conseguiram conquistar
certa autonomia, mas ainda assim ocupavam
espaços reservados aos cargos que serviam
as classes favorecidas – este espaço, por sua
vez ainda era de domínio branco.
A questão da posição do autor em relação
à miscigenação, tal qual problematiza Leonardeli (2020), na compreensão de hoje pode ser
tomada até mesmo como chocante, um tanto
pejorativa em relação à própria caracterização
de não apenas o negro, mas o caipira:
Ao discutir nossa miscigenação, ele assim descrevia os moradores das regiões
interioranas em sua obra adulta, Urupês:
“Feia e sorna, nada a põe de pé” (LOBATO, p.57, 1997), ao passo que Jeca Tatu,
personagem do mesmo livro, representante dessa gente, como dizia ele, vivia
“a sentar-se de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso” (LOBATO, 1997, p.102 apud LEONARDELI,
2020, p. 312).

Em conformidade com Lajolo (1998), a
caracterização de Tia Nastácia também é relativamente posta como algo não aceitável a contemporaneidade, o fato de reproduzir a questão
da escravidão mesmo num período pós-abolição, Nastácia confinada na cozinha sendo em
diversas passagens desrespeitada pela boneca
Emília em muitos discursos racistas bem como
afirma Lajolo (apud LEONARDELI, 2020, p.312),
Todavia, apesar de referências narrativas,
um tanto quanto incorretas, presentes em
alguns trechos de sua obra infantil e juvenil, e outras tantas opiniões do autor que
alcançaram a contemporaneidade e carregam pesado teor de racismo e preconceito, chocando o leitor, mesmo o maior de
seus defensores, o fato é que a obra de
Lobato, em sua grandiosidade, encontra-se
absolutamente intocável do ponto de vista da importância que possui como pedra
fundamental do gênero infantil e juvenil no
Brasil (BARBOSA, 1996). O autor pode ser
considerado o precursor da literatura brasileira nesse gênero e o responsável por
pavimentar o caminho de tantos outros escritores no segmento (LAJOLO, 1998 apud
LEONARDELI, 2020, p. 312 ).

Ainda acompanhando essa construção
de Tia Nastácia, Tio Barnabé retém a sabedoria popular em suas falas, sendo um aliado de
Pedrinho em suas traquinagens, um episódio
que se destaca é o do Saci.
— E também há sacis — rematou Dona
Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca
o tivesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse
ponto não havia nenhuma diferença entre
ele, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos
tinham medo de saci, tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado
moleque duma perna só (LOBATO, 1994,
p.16).

O Jeca Tatu também é fundamental elemento referente à identidade brasileira em termos de representação,
Em seu livro “Urupês”, Monteiro Lobato
retrata a imagem do caipira brasileiro,
destacando sua pobreza e ignorância que
o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. Este personagem tornou-se símbolo
nacionalista e foi usado por Rui Barbosa
em sua campanha presidencial em 1918.

Lobato era um dos pioneiros na concepção crítica acerca da aristocracia, por essa razão o inserem no período Pré-Modernista, que
para muitos críticos não é uma escola literária
e, sim, um período de transição que antecipa
elementos que serão retomados – quanto a sua
temática no Modernismo, apesar de Lobato,
como foi anteriormente dito, criticava em peso
a estética de algumas subcorrentes do movimento modernista.
A relevância de sua obra não se limita ao
público infantil, porém, ele é um dos primeiros
autores brasileiros ao pensar uma literatura voltada diretamente para o infanto-juvenil.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo, apesar de
controvérsias que tecem uma crítica em relação
ao racismo e ao fato de as personagens apresentarem discursos que são oprimidos na atualidade por reproduzirem o preconceito racial,
apresentou uma mescla muito interessante de
culturas.
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Lobato traz personagens do Folclore Brasileiro ao passo que constrói um diálogo com a
mitologia, a gramática, obras clássicas e contos de fada e, assim, conquistou potencialmente
não apenas o público infanto-juvenil, mas também, o público em geral, sendo uma obra que
teve êxito mesmo na questão comercial em um
país que, neste período, ainda apresentava dificuldades em manter autores no mercado somente pela literatura:
Apesar de algumas obras terem sido lançadas no Brasil, no início do século XX,
visando atingir o público infantil, foi somente Monteiro Lobato com o lançamento
em 1954 de Reinações de Narizinho, que
conseguiu superar o tom moralista das
narrativas produzidas até então, e conduzir o imaginário do leitor ao universo do
encantamento (VASCONCELOS, 1982
apud LEONARDELI, 2020, p. 311).

A Literatura voltada para crianças até então tinha um caráter voltado para a questão pedagógica, quase moral, aqui no Brasil pode-se
citar Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) como
uma representante deste gênero. Porém a obra
de Lobato rompe a questão de literatura tida
por uma finalidade e se estabelece como mera
apreciação do enredo.
Leonardeli (2020) comenta da importância em Lobato resgatar o folclore por meio da
obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma vez
que, sua obra resgata personagens que fazem
parte do imaginário do folclore brasileiro e que
estavam sendo esquecidos pelas gerações, ao
passo que, apesar de todos os aspectos hoje
considerados repugnantes por compactuar com
discursos racistas.
Lobato reproduzia toda uma conduta que
era predominante em sua época, sendo necessário que revisitem mesmo os aspectos negativos para compreendermos como é necessário
desconstruir esses discursos nas práticas docentes e pessoais.

Monteiro Lobato traça um divisor de águas
para a literatura infanto-juvenil com a publicação
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é inegável que
a publicação da obra impulsionou a publicação de outras obras nas quais os autores já se
preocupavam mais em trabalhar com o público
infanto-juvenil.
Mesmo com toda a controvérsia a polêmicas que, ora sua obra, ora a sua opinião diretamente publicada causaram no público contemporâneo a ele e também nos tempos atuais.

LOBATO EM SALA DE AULA
Segundo Paiva (2003) já existem estudos
que tratam de uma modalidade interna do letramento, o letramento literário. Segundo a autora,
o dilema é a falta de 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” (PAIVA, 2003,
p. 42).
Existe um conflito nas questões que interpõem 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 (2003) 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).
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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.

Justapondo à Literatura, a História e parte
do conteúdo político-social da Geografia trabalham também com a formação de sujeito, e se
identifica um problema genérico porque a sociedade brasileira, em termos gerais, é consideravelmente apática aos sintomas problemáticos
dela própria (PEREIRA, GOMES, 2012).

Muito além de ser um debate acerca da
“contação de histórias” é a ação de permitir ao
aluno a produção cultural, ainda que seu senso
crítico esteja em formação, para que, conforme
ele se desenvolva nos anos escolares, a facilidade de manuseio de material literário lhe seja
possível porque foi operada desde cedo.

Pensou-se esse artigo como forma de trabalhar a concepção freiriana:

É uma forma de se pensar utopicamente,
por enquanto, em coletivizar dentro de sala de
aula o domínio de gêneros desde muito cedo,
deixando a sala mais homogênea (PEREIRA,
GOMES, 2012).
Ainda, de acordo com Pereira e Gomes
(2012), pensando no contexto escolar atual, é
difícil encontrar homogeneidade nas salas de
maior número de alunos, principalmente nas
salas de aula da escola 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 (ainda que haja educadores entusiasmados, também existe como veremos hipocrisia
por parte desse grupo).

A ação do homem só tem sentido se for
compromissada com a realidade, uma vez
que, diferente do animal, o ser humano é
capaz de reflexão. O homem existe. Está
inserido no mundo. Toma conhecimento
deste mundo, sendo até capaz de modificá-lo. Esta ação modificadora, entretanto,
torna-se impossível, se ele estiver imerso
e acomodado a este mundo e for incapaz de distanciar-se dele para admirá-lo
e perceber o seu conjunto. Daí, a necessidade que tem o homem de contínua
coexistência do "viver a realidade" com o
"distanciar-se dela para refleti-la", a fim de
que possa, realmente, assumir seu compromisso. Isto é consciência crítica. E é,
a partir desta visão crítica de realidade,
que o homem se torna capaz de modificar o mundo em que vive. Ao contrário,a
consciência ingênua leva a uma visão distorcida da realidade (PEREIRA, GOMES,
2012).

A literatura, tanto como prática sociocultural quanto como prática escolar, é ainda pouco
disseminada no panorama brasileiro. Historicamente, a introdução da literatura no Brasil tal
como o contexto de desigualdade não favoreceram o contato das pessoas com os livros, sendo
um fato que só ocorreu após a democratização
escolar, não sendo um hábito de fácil aquisição
porque as gerações mal tinham acesso à cultura e aos livros.
O PNBE propõe a disseminação de obras
e opera em favor da atividade literária não restrita à escola, mas como fator social, ou seja, preocupa-se com o domínio da comunidade acerca da leitura, apesar de traçar obras que devem
ser trabalhadas na Educação Infantil, EJA, Anos
Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio
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– cujos livros, quando são enviados pelo órgão
trazem a sigla FNDE na capa, com essa atitude
é torna-se mais fácil a divulgação de autores
que possuem produção literária de qualidade.
Portanto, o PNBE é uma forma de garantia do
direito constitucionalizado de acesso à cultura.

O “Sítio do Pica-pau Amarelo” é considerado uma de suas maiores obras pelo sucesso
e a repercussão que ainda tem no decorrer das
gerações, além do fato de que se trata de uma
série de histórias, convidando o leitor ao encontro com as personagens em mais de um livro.

É justamente a riqueza encontrada na
obra de Lobato e a versatilidade em termos
de faixa etária do público que o tornam, como
Sandroni (1989) aponta um dos maiores escritores da literatura brasileira. Essa versatilidade
permite que o autor seja retomado em diversas
etapas da Educação Básica.

O autor também deve ser lembrado pelo
personagem Jeca Tatu, imortalizado pela obra
“Urupês”, pioneiro na caracterização de um caipira que projetava genuinamente uma imagem
brasileira. Não bastando sua contribuição na valorização da cultura local trazendo a brasilidade
para sua produção, Lobato também realizava
adaptações de clássicos universais, como “Peter Pan”, “Dom Quixote” e “Os Doze Trabalhos
de Hércules”.

Laura Sandroni (1989), também estudiosa de Lobato, divide a obra de Lobato em dois
campos: a parte da fantasia e folclórica e as
obras adaptadas dos clássicos universais.
Nesses diálogos intertextuais a troca de
experiências era (é) grande, pois tira o leitor da
zona limitada e expande suas possibilidades de
leituras, uma vez que “um livro puxa o outro”, e
assim, o arcabouço é alimentando e expandido,
permitindo eu a obra – e as personagens - sejam revisitadas durante toda a vida escolar da
criança.
Lobato é considerado pela crítica acadêmica como o pai da literatura infanto / juvenil.
O autor rompe com a ideologia que compunha
a produção voltada para crianças até então.
Esta produção tinha pretensão didática, moral
e cívica, eram obras demasiadamente sisudas
o que não as tornam atrativas para o público
infantil. Lobato é um autor lúdico, reinventa a
literatura infanto juvenil por acreditar no poder
que as crianças tinham de transformar o Brasil
tão desigual em termos de sociedade e exploração de trabalho (infantil, e ainda de negros e
imigrantes).
A linguagem tal como as temáticas tem
uma relação íntima com a cultura, sem falar na
construção das personagens, essas características compõem o que se denomina como “brasilidade” em Lobato.

A reprodução ideológica que compõe a
sociedade brasileira resulta dos fatores históricos e das relações que transformam a sociedade em seu todo, já que toda a articulação social
está vinculada à opressão de grupos, uma organização entre explorador e explorado.
Todos os grupos que estão inseridos na
categoria que foi oprimida pela classe dominante, como escravos e índios, tal como as variáveis
que resultaram do choque de cultura, são assim
marginalizadas e vistas de forma pejorativa.
Quando se concebe um ideal como parâmetro de função atingível, se exclui as manifestações culturais de um grupo, por exemplo,
se um professor opera com uma única cultura
e com um contexto singular, ele perde a oportunidade de explorar e apresentar aos outros
alunos as possibilidades diversas que a sociedade brasileira comporta.
No Brasil há um acervo cultural muito
amplo, porém pouco disseminado. Devido à
colonização que compõe a história do país, a
hierarquia europeia se manifesta até mesmo na
predileção pelos gêneros exteriores, os chamados contos de fada, sejam os convencionais,
sejam releituras, popularizadas principalmente
com o avanço da indústria cinematográfica.
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Tradicionalmente, os contos de fada têm
origem europeia, são os favoritos das crianças
e professores e, na maior parte das vezes reproduzem a concepção de que a monarquia em
contraste com o cenário marginal é melhor – tal
como se fosse uma espécie de recompensa
ao personagem que sofre durante a história –
como a “Gata Borralheira” (ou “Cinderela”); “A
Bela e Fera”, “Rapunzel”, entre outras princesas que terminam suas histórias no“felizes para
sempre” no casamento com um príncipe ou rei.
Não excluindo os famosos contos de fada
europeus do contexto de “contação de histórias” na educação infantil, é de suma importância que o professor apresenta histórias que
contenham elementos de outras culturas que
também fazem parte da composição de todas
as culturas que compõem o Brasil – a exemplo,
a cultura afro e a cultura indígena.
Essa atitude combate a visualização de
outras culturas de forma estereotípica, já que o
combate aos preconceitos consolidados pela
sociedade é muito mais eficaz em crianças, que
trazem a mente mais aberta para um aprendizado livre de composições preconceituosas.
No intuito de demonstrar como se atingir
ao objetivo de apresentar à diversidade cultural
na Educação Infantil, através “contação de histórias” (NOVA ESCOLA, 2015, online) propõe-se
o levantamento de algumas obras literárias:

Para o primeiro conto, Aguemon (Carolina
Cunha, 54 p., Martins Fontes), que trata
do nascimento da Terra, ela trouxe para a
escola sementes de várias texturas, cores
e tamanhos.
Na segunda história, Xangô e o Trovão
(Reginaldo Prandi, 64 p., Cia. das Letrinhas), cada criança identificou as partes
do corpo e as diferenças entre meninos
e meninas.
Duas histórias do livro Irê Ayó: Mitos Afro-brasileiros, (Vanda Machado e Carlos Petrovich, 123, EDUFBA) deram origem às
seguintes atividades: após a fartura de A
Terra Mexida e Plantada Dá Frutos, todos
plantaram sementes no jardim para aprender que também as pessoas precisam de
respeito e cuidados, e a história Ossain,
o Protetor das Folhas, inspirou uma tarde
de chás, produzidos com ervas da flora
brasileira, com a participação dos pais.
Os familiares também foram mobilizados
para ajudar na produção de panos (um
tipo de artesanato de origem africana em
que vários retalhos, de diferentes tamanhos e cores, são reunidos para representar a diversidade) inspirados por Bruna e
a Galinha d'Angola (Gercilga de Almeida,
24 p., Pallas).
E funcionárias da escola ajudaram a fazer
birotes nos cabelos das meninas depois
que a professora leu para as crianças o
livro As Tranças de Bintou (Sylviane Diouf,
32 p. Ed. Cosac Naify). Brenda, a que se
achava feia, logo percebeu que existem
vários padrões de beleza. O projeto exigiu
muita dedicação de Rita, mas lhe rendeu
o primeiro lugar no prêmio Educar para
a Igualdade Social, promovido pelo Centro de Estudos das Relações do Trabalho
e da Desigualdade em 2006. "Hoje, os
pequenos se sentem mais seguros e respeitam mais os funcionários da casa", afirma a professora (NOVA ESCOLA, 2015,
online).
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Tal como foi apontado na reportagem
acima, a apresentação das obras pode fazer
alterações consideráveis na concepção de mundo das crianças, a apresentação dessas obras
pode ter muito a oferecer positivamente no desenvolvimento crítico das crianças, imediato ou
futuramente.
Para Cavalleiro (1999, p.39) o compromisso docente com uma educação igualitária
é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e humana, para tanto, essa
motivação deve partir desde muito cedo, pois as
concepções e valores que as pessoas desenvolvem na infância geralmente acompanham
por toda a vida do sujeito.
Perceber e valorizar a sua cultura é um
aspecto fundamental para a formação da autonomia e autoestima de um povo, se a criança
consegue perceber os aspectos de sua cultura dentro de sala de aula, e mesmo em obras
literárias é muito mais propenso que ela crie
vínculos afetivos com a escola, o que melhora
o seu desempenho.
Quando esse movimento não ocorre esses sujeitos não se verão no sistema, sendo
inóspita sua recepção, mesmo porque o próprio
sujeito se verá à margem desse mundo que
denota tão enfaticamente sua realidade.
A mesma questão se aplica à cultura afrodescendente, muito preconceito permeia nossa
cultura, principalmente nas questões religiosas,
provavelmente pelo caráter cristão oriundo tanto dos portugueses quanto dos imigrantes que
povoaram o país no século XIX, a hegemonia
cultural sempre rotulava (e ainda rotula) elementos das religiões de origem africana com adjetivos pejorativos, ainda que sejam de um teor
histórico muito rico e potencial para o trabalho
entre as crianças.
Não se visa aqui propor práticas que escrevem ou que visem extinguir os contos de
fada do ambiente infantil, obviamente. Mas sim
a busca por tornar as práticas mais iguais, pois,
nesta etapa a criança já remonta o mundo através de sua atividade cognitiva, já projeta valores

que lhe são transpassados e reproduz discursos que escuta.
Para que o trabalho acerca da pluricultura
seja bem desenvolvido, o próprio professor terá
de se adequar à métodos de pesquisa, para
dar conta de trazer elementos para a sala de
aula, brinquedos, jogos, instrumentos de música agregados a apresentação das histórias
que competirão com os contos de fada em sua
contação de histórias. No caso da obra estudada neste trabalho:
Nas páginas da obra lobatiana, a garotada é livre para sonhar, para adentrar no
mundo dos contos de fada e encantatórios, que através de um linguajar simples,
direto e autêntico, desloca o sujeito a ver
o mundo com outros olhos permitindo, assim, a vivência, a descoberta do mundo
que os rodeia, a troca de experiências,
através de um caráter ideológico na qual,
as suas obras trazem e que ultrapassam
tais ideologias como: raça, classe social
entre tantas outras. Esse universo contribui para a transformação do leitor em
um ser melhor, dotado de sensibilidade e
aberto à inclusão (DE CASTRO, FEITOSA,
s/d, online).

A título de exemplo, se o livro em pauta foi
inspirado por histórias indígenas, é importante
fugir da generalização, apresentar o nome da tribo, frisar que há diversidade de tribos e línguas,
trazer elementos físicos para que as crianças tenham contato com os objetos, enfim reinventar
a prática pedagógica no intuito de torná-la mais
diversa e mais inclusiva em termos culturais.
Além de se policiar para não reproduzir
discursos preconceituosos, é necessário estar
aberto à pesquisa, à comunidade, é importante
contextualizar suas práticas. A educação infantil
tem poder transformador tanto quanto qualquer
outra etapa escolar cabe ao professor promover
práticas pedagógicas que sejam consistentes e
responsáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura é um elemento fundamental na formação dos sujeitos e deve ser explorada
desde a inserção das crianças na escola. Lobato é uma referência muito lembrada justamente
por conta do sucesso da obra “Sítio do Pica-Pau Amarelo” para o público infantil.
Lobato recria a brasilidade nos cenários e nas personagens, construindo, porém um
imaginário infantil repleto de referências aos contos de fada europeus mesclados com fábulas
populares e até mesmo histórias que têm origem afro-brasileira.
Essa mescla reflete a diversidade de composição do país, que, na época de Lobato
atravessava a estabilização da República e se buscava uma identidade cultural que rompesse
com as imposições coloniais, tão opressoras até aquele momento histórico.
Existe a polêmica em torno do próprio discurso do autor e também daquele reproduzido
em sua obra, em específico, ao Sítio do Pica-Pau Amarelo que é considerada uma das obras
de maior êxito em sua literatura, Lobato reproduz a perspectiva que durante muito tempo não
foi rebatida, mas sim reproduzida mesmo após anos da publicação de suas posições racistas
e/ou pejorativas.
O fato é que, felizmente, consegue-se atualmente lançar um novo olhar sobre a obra
identificando aqueles aspectos que devem ser policiados no trabalho com o próprio público
infanto-juvenil, por outro lado, a presença destes aspectos serve como um lembrete das cicatrizes que permeiam a história da própria constituição do povo brasileiro. E, apesar destes
aspectos, o peso da obra de Lobato se constitui de forma inegável não apenas para a literatura brasileira, mas para a literatura de modo geral, sendo um importante nome da Literatura
Brasileira, apesar destas controvérsias.
Lobato permite a retomada da consciência nacional que pode ser operada como um
tema transversal durante toda a Educação Básica, pois se constatou que a obra pode ser
adequada a qualquer etapa da vida escolar devido à versatilidade no âmbito da faixa etária
do público de Lobato.
A riqueza de sua obra vai além da própria criatividade que o autor utiliza na construção
de suas personagens, mas aos temas que são amplos, à composição cultural que mescla
ora mitologia (Os Doze trabalhos de Hércules, 1944) e folclore brasileiro com a presença
da própria Cuca, Saci e Iara em toda a obra do “Sítio”, ora teoria da Gramática e da própria
matemática - “Emília no País da Gramática” (1934), “Aritmética da Emília” (1935).
A obra é bastante lúdica, explora temas que são de afinidade às questões que as crianças têm em relação ao mundo – tendo como porta-voz a boneca Emília, que é coerente em
sua postura diante do universo infantil. A versatilidade de Lobato é o que o insere no panorama
de um dos maiores literatos e críticos brasileiros.
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A PSICOMOTRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a psicomotricidade e sua relação
no desenvolvimento da aprendizagem na infância. A psicomotricidade além de tratar dos estímulos
corporais da criança, desenvolve de forma verídica os aspectos psicológicos e, com isso, qualifica
o
processos de ensino-aprendizagem, tornando a criança mais aberta a novos conhecimentos. O
corpo é considerado a primeira forma de linguagem para a criança, já que com ele, a criança
introduz sua comunicação com o meio. O desenvolvimento infantil adequado é importante para
a criança ao longo do seu processo de aprendizagem, da qual a psicomotricidade beneficiará
significativamente, compreendendo a educação integral do ser e não simplesmente como a
transmissão de conhecimentos. Como metodologia foi utilizada uma revisão literária através
de livros e internet, para melhor conhecimento da psicomotricidade e como essa favorece o
desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Ensino; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

sociedade em que vivemos está exigindo cada vez mais indivíduos ativos, críticos,
atuantes, e que tenham facilidade em se comunicar e se expressar, conectados
24h ao mundo, estamos vivendo a chamada “era digital” onde a informação se
tornou algo fácil e rápido de se ter acesso.
A criança de hoje já nasceu “conectado” e com isso, algumas práticas acabaram se
perdendo no tempo e os métodos de educação modificam-se e adaptando-se ao novo. As
crianças passaram a brincar menos com atividades que desenvolvessem suas habilidades,
deixando de lado os movimentos que estimulam o conhecimento do corpo e mente e passando horas à frente de computadores, celulares e televisões.
O movimento faz parte do ser humano desde antes de seu nascimento, e é através do
movimento que ele irá se conhecer e se relacionar com o mundo, criando suas relações afetivas e se constituindo como um ser social. A psicomotricidade, como ciência da educação,
visa entender os movimentos corporais tendo uma ligação com o desenvolvimento cognitivo.
O objetivo psicomotor é a possibilidade do aluno desenvolver as ações do corpo e expressar-se por meio dela, para que o corpo se desenvolva. No processo ensino-aprendizagem
a psicomotricidade visa contribuir de forma pedagógica para o desenvolvimento integral da
criança, tendo em vista o aspecto mental, psicológico, social, cultural e físico, no qual acredita-se que as atividades de psicomotricidade possam ser trabalhadas no ambiente escolar de
forma a auxiliar no processo de aprendizagem do aluno.
O Professor e a escola têm um papel importante no desenvolvimento dessas crianças
se faz necessário trazer atividades psicomotoras que estimule o movimento e desenvolva uma
consciência psicomotora do corpo que permitam que a criança tenha domínio dos movimentos do corpo, movimento com as mãos e os dedos, reconhecimento das partes do corpo,
lateralidade entre outros aspectos.
Sendo a escola e a sala de aula como um local específico de materialização da política
educacional, sob o olhar dos professores especialistas, pode-se então através de observações nos espaços socioeducativos nas escolas, perceber que a falta do desenvolvimento da
psicomotricidade pode interferir no rendimento dos educandos no início da vida acadêmica
e mal desenvolvido, perdurar em alguns casos, nas séries seguintes e até mesmo na vida
adulta destes pequeninos.
Faz necessário que a criança tenha um conhecimento sobre seu corpo e funcionamento,
pois tendo esta informação ela será mais bem preparada para atuar na sociedade.
Obtendo resultados mais rápidos por parte dos educandos através de atividades motoras destacando assim a grande importância da escola e do professor para um desenvolvimento adequado da psicomotricidade.
A psicomotricidade vai contribuir para a formação da consciência corporal e vai incentivar o movimento em todas as etapas da vida da criança, além de se divertir, as crianças vão
interpretar e se relacionar com o mundo em que vivem.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE
NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O termo psicomotricidade aparece, pela
primeira vez, no campo da Neurologia, no século XIX, quando houve uma preocupação em
identificar e nomear as áreas específicas do
córtex cerebral segundo as funções desempenhadas por cada uma delas.
A partir da necessidade médica de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos é que se nomeia, pela primeira vez, o termo psicomotricidade, no ano de
1870. As primeiras pesquisas que dão origem ao campo psicomotor correspondem a
um enfoque eminentemente neurológico.
Wallon, médico psicólogo, ocupa-se do
movimento humano dando-lhe uma categoria
fundamental como instrumento na construção
do psiquismo. Para ele, há uma inter-relação
entre movimento, afeto, emoção, meio ambiente e hábitos do indivíduo.
É a partir de seus estudos que ocorre
o primeiro impulso nas pesquisas de reeducação psicomotora, entre outras que deram
força para a consolidação dessa ciência. Na
década de 70, sob influência de Wallon, foram realizados trabalhos na área da educação com Picq e Vayer, La Pierre, Le Boulch.
Conforme Le Boulch (1986) a educação
psicomotora condiciona todos os aprendizados pré-escolares, levando a criança a tomar
consciência do seu corpo no espaço e no tempo, adquirindo habilidades de coordenar seus
gestos e movimentos. Previne dificuldades que
possam surgir durante o processo de ensino
aprendizagem na faixa etária estudada.
Já Piaget (1996) enfatiza que as atividades
sensório-motoras são de suma importância para
o desenvolvimento da inteligência. Assim sendo,
a partir da Educação Infantil, deve ser dada ênfase às atividades motoras, pois são fundamentais
para o desenvolvimento integral das crianças.

A psicomotricidade tem como finalidade
estudar o homem com a interação do meio
onde vive um meio transdisciplinar que estuda a relação entre o psiquismo e a motricidade. Referindo-se ao movimento humano tem
como objeto de estudo o homem através de
seu corpo em movimento relacionado com a
sociedade e consigo mesmo.
A psicomotricidade se dá através de
ações educativas de movimento espontâneo e atitudes corporais da criança,
proporcionando-lhe uma imagem do corpo contribuindo para a formação de sua
personalidade. É uma prática pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo
de ensino-aprendizagem, favorecendo os
aspectos físico, mental, afetivo-emocional
e sociocultural, buscando estar sempre
condizente com a realidade dos alunos
(LE BOULCH, 1992).

Essa área da ciência vem relacionada
a aquisições afetivas, cognitivas e orgânicas.
Três áreas básicas alimentam esse processo
de desenvolvimento: o movimento, o intelecto
e o afetivo. Buscando olhar a crianças não
somente em um aspecto mas como um todo.
Nesse processo assume o papel importante para o desenvolvimento da criança ele vem se relacionar com o cognitivo. E
juntamente com o movimento faz a criança
estabelecer uma relação com o meio. Onde
consegue formar ideias, tem noção do espaço e vem desenvolver a lateralidade entre
outros aspectos que são necessários para o
desenvolvimento.
O movimento no desenvolvimento infantil é de extrema importância, em se falando
nos estágios iniciais da criança quando ela
ainda não adquiriu a fala ainda o movimento
se dá como uma fala uma função de comunicação, expressando sensações e através do
movimento manifestar o contato com o mundo ao seu redor.
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Nesse processo o intelecto assume o
papel importante para o desenvolvimento da
criança ele vem se relacionar com o cognitivo.
E juntamente com o movimento faz a criança
estabelecer uma relação com o meio.
Onde consegue formar ideias, tem noção do espaço e vem desenvolver a lateralidade entre outros aspectos que são necessários
para o desenvolvimento. E o afetivo que por
si só não consegue modificar as estruturas
cognitivas, mas vem influenciar as estruturas
a se modificarem.
Em se falando ensino-aprendizagem
este aspecto tem grande importância para a
compreensão de que cada criança vem ser
única e tem o seu próprio tempo para o desenvolvimento.
Com um tempo a criança vai estabelecendo diferentes relações que através dessas
modifica suas sensações em relação à afetividade. Os três aspectos estão inteiramente
ligados e são interdependentes um dos outro,
é necessário considerar de forma integrada os
três conhecimentos básicos entendendo que o
desenvolvimento da afetividade vai influenciar
diretamente no desenvolvimento da criança.
Wallon diz: “[...] o movimento é a única
expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. O movimento (ação), pensamento e
linguagem são unidades inseparáveis. O movimento é o pensamento em ato, e pensamento movimento em ato” (WALLON, 1979, p.33).
A motricidade é uma das origens da
vida intelectual, assim caracterizando-se
como um dos elementos fundamentais a ser
trabalhado na Educação Infantil.

As atividades psicomotoras visam, vivenciar estímulos sensoriais que discriminem
as partes do corpo e assim exercer um controle sobre elas. Implicando na aquisição da
percepção e controle do corpo, lateralidade,
equilíbrio, controle muscular e controle da respiração, vivenciar através da relação do próprio corpo com os objetos, noções de espaço
e tempo, vivenciar situações que possam facilitar o processo de aprendizagem da leitura e
escrita, por meio de atividades que trabalhem
a coordenação viso-manual.
A psicomotricidade propõe a permitir ao
homem sentir-se bem na sua pele e permitir
que se assuma com realidade corporal, possibilitando a livre expressão de ser.
Não se pretende aqui considerá-la
como uma expressão que vá resolver todos
os problemas encontrados em sala de aula.
Ela é apenas um meio para auxiliar a criança
a superar suas dificuldades e prevenir possíveis inadaptações.
Por estimulação psicomotora podemos
entender como o processo que irá contribuir
para um desenvolvimento harmonioso da
criança no seu início de vida. A estimulação
quer dizer despertar, o movimento.
Já a educação psicomotora abrange todas as etapas de aprendizagens da criança,
e acontece em todos os momentos da vida
através das percepções
vivenciadas, como uma inter venção
nos aspectos cognitivos, motor e emocional, estruturando o indivíduo como um
todo. Segundo Le Boulch (1986, p. 25),

O conhecimento, a consciência e o
desenvolvimento geral da personalidade da
criança não podem ser isolados das emoções. Nesta perspectiva constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as pessoas e com o meio em que
vivem.
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A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na
escola primária. Ela condiciona todos os
aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência do seu corpo,
da lateralidade, a situar-se no espaço, a
dominar o tempo, a adquirir habilmente
a coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve
ser praticada desde a mais tenra idade;
conduzida com perseverança, permite
prevenir inadaptações, difíceis de corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH,
1986, p. 25).

Le Boulch entende que é um método
para enfatizar a autonomia, a eficiência e o
rendimento motor, transformando o corpo em
um instrumento de ação sobre o mundo e de
interação com seus pares.
Portanto a educação psicomotora é
uma técnica, que através de jogos e exercícios levam a criança ao seu desenvolvimento integral. Já a reeducação psicomotora é a
ação desenvolvida em pessoas que sofrem
com perturbação ou distúrbios psicomotores.
E tem como objetivo retomar as vivências anteriores com falhas ou em que as fases foram ultrapassadas inadequadamente.
A criança no processo de seu desenvolvimento passa por várias etapas e precisa de
métodos adequados para que venha ter um
desenvolvimento de forma correta, pois a relação corporal com o meio torna o indivíduo
mais confiante e proporciona uma visão mais
ampla do espaço onde vivi e para a criança
com o desenvolvimento dessas capacidades
ajudará a mesma em todas as suas etapas
da vida a ser um indivíduo saudável tanto na
parte física, cognitiva e afetiva.

Diante da importância do desenvolvimento infantil ver-se a necessidade de se
conhecer as etapas do desenvolvimento humano, principalmente do desenvolvimento
infantil, etapas essas que são: estágio sensório motor (0 a 2 anos); pré-operatório (2
a 7 anos); operações concretas (7 – 11/12
anos); operações formais (11/12 anos).
Observaremos que as primeiras que as
Observaremos que as primeiras percepções corporais da criança irão expressar suas
sensações, sentimentos e a partir do movimento a criança irá se conhecer.
Nessa perspectiva de criação de espaços sociais para a infância, a educação escolar se tornou um direito da criança e um dever
do Estado, tornando o espaço institucional da
escola um lugar socialmente reservado para
as crianças.
Dentro desse contexto, a educação de
crianças pequenas emerge como um campo
educacional que busca construir sua própria
identidade a partir das especificidades e necessidades da pequena infância.
A psicomotricidade na educação infantil
se dá principalmente através de brincadeiras,
nas quais essas vêm ajudar no desenvolvimento psicomotor da criança durante a sua
evolução. E para o desenvolvimento corporal
a criança a psicomotricidade tem um papel
fundamental para uma boa aprendizagem.
Vemos então que, a educação infantil
é um espaço rico de aprendizagem para a
infância, tanto psicossocial quanto cognitiva, afetiva e locomotora, pois nele a criança
aprende se relacionando com os seus pares
e com os educadores.
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Conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p.
17, v.3): “A diversidade de práticas pedagógicas que caracterizam o universo da educação
infantil reflete diferentes concepções quanto
ao sentido e funções atribuídas ao movimento
no cotidiano das creches, pré-escolas e instituições afins”.
No processo da educação infantil, o
professor é primordial, pois é aquele que cria
os espaços, oferece os materiais e participa
das brincadeiras, ou seja, media a construção
do conhecimento.
Durante o processo de aprendizagem
a psicomotricidade vem auxiliar para o desenvolvimento e entendimento por parte das
crianças da lateralidade, orientação espacial
e corporal, esquema corporal e coordenação motora fina e grossa. Segundo Lapierre
(1986) “a educação psicomotora deve ser
uma formação de base indispensável a toda
a criança.”.
A função do brincar na infância é tão importante e indispensável quanto comer, dormir, falar etc. É por meio dessas atividades
que a criança alimenta seu sistema emocional, psíquico e cognitivo.
No primeiro ano de vida da criança predomina a dimensão subjetiva do movimento,
pois é através das emoções que ela interage
primeiramente com os adultos, no caso a família e depois com os educadores e também
com outras crianças.
O toque corporal, modulações da voz,
começa a fazer sentido e começa aí sua
aprendizagem realizando importantes conquistas na sustentação do próprio corpo.
Com o passar do tempo, podemos
verificar que a criança passa muito tempo
explorando o próprio corpo, mexendo com
suas mãos diante dos olhos, brincando com
seus pés, tentando puxar a cordinha de um
brinquedo que emite som, mexer no móbile

sobre o berço, descobrindo o que faz parte
do seu corpo e o que vem do mundo exterior.
Conquistas estas importantes para sua consciência corporal.
A preensão e a locomoção são importantes conquistas para a motricidade objetiva.
Pois assim se consolida sua ação sobre o
mundo, melhorando com as oportunidades
oferecidas para a criança, no manuseio de
objetos diferentes, na exploração do espaço.
Do primeiro ao terceiro ano de vida, que
é quando a criança aprende a andar, ela se
diverte andando de um lado para o outro, sem
um fim específico. Quanto mais ela exercita
sua nova capacidade, ganha amadurecimento do sistema nervoso, aprimorando o seu
andar e depois ampliando para outros movimentos como correr, pular e outras formas de
movimento.
Nesta fase também, ela passa a ter
uma experiência com a disponibilidade das
mãos, onde ela passa a mexer em tudo, explora curiosa tudo o que pode alcançar, e
não para em lugar algum. Aprendendo assim,
aos poucos, coordenar os seus gestos e os
movimentos das suas necessidades.
Outro aspecto da expressão do ato motor nesta fase é o desenvolvimento dos gestos simbólicos, os ligados ao faz de conta e
os que possuem função indicativa, como dar
tchau, apontar, etc.
A função do brincar na infância é tão importante e indispensável quanto comer, dormir, falar etc. É por meio dessas atividades
que a criança alimenta seu sistema emocional, psíquico e cognitivo.
Dos quatro aos seis anos é a fase em
que os gestos instrumentais ganham cada vez
mais precisão, como segurar o lápis, fazer o
encaixe de peças pequenas, recortar e colar.
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Conforme a criança vai ganhando confiança, os movimentos passam a ser planejados para que ela alcance seus objetivos, e
também no desenvolvimento de recursos de
contenção motora, que é quando a criança
consegue manter-se por mais tempo na mesma posição.

O educador também poderá brincar
com as crianças principalmente se elas o convidarem, devendo estar sempre atento para
respeitar o ritmo deles, sendo necessário ter
muita sensibilidade, habilidade e um bom nível de observação para participar de forma
positiva.

Esse maior controle sobre sua própria
ação acaba resultando na diminuição da impulsividade motora que faz parte das crianças
menores. Encontramos vários jogos e brincadeiras que compõem o universo infantil e
que fazem parte de diversas culturas que proporcionam conquistas na precisão dos movimentos e da coordenação, como pular amarelinha, empinar pipas, atirar com estilingue,
jogar bolinha de gude etc.

Portanto, o brincar, como forma de atividade humana que tem grande predomínio
na infância, encontra, assim, seu lugar no processo educativo. Sua utilização promove o desenvolvimento dos processos psíquicos, dos
movimentos, acarretando o conhecimento do
próprio corpo, da linguagem e da narrativa e
a aprendizagem de conteúdos de áreas específicas, como as ciências humanas e exatas.

Kishimoto (1994), afirma que o desenvolvimento da criança deve ser entendido
como um processo global, no brincar a criança está andando correndo, ou seja, desenvolvendo a sua motricidade paralelamente é um
desenvolvimento social.
Porque ela brinca com parceiros, com
pessoas diferentes, nesse momento ela usa
regras, adquire informações, estabelece relações cognitivas, discute o que ela acha certo
ou errado, nesse momento segundo a autora
estamos lidando com ser humano inteiro.
Cabe ao educador a tarefa de estimular
as brincadeiras, criar espaços para as crianças que as traduzem, mas que também as
modifiquem, que as acolham e as libertem
para criar e recriar, facilitar a disposição dos
brinquedos disponíveis, mobiliário, e os demais elementos da sala de aula, de modo que
se torne o mais acessível e confortável tanto
para ele como para as crianças.

As atividades lúdicas possibilitam para
as crianças uma atividade prazerosa, que estimula a criatividade e a imaginação, que proporcionam movimentos físicos que ajudam no
desenvolvimento integral da criança.
Considerando que na primeira infância existe uma forte correlação entre os desenvolvimentos motores e intelectuais, e de
muita importância a estimulação do desenho
infantil, que representa seu primeiro “tesouro” expressivo, que muito irá contribuir para o
desenvolvimento infantil e consequentemente
para a construção de sua linguagem e aprendizagem.
O desenho é uma atividade espontânea
e como tal, deve-se respeitá-la e considerá-la como a grande obra das crianças. Se a
criança tem vontade de desenhar, anime-a
sempre que o faça. O ideal seria que todas
as crianças pudessem ter, desde cedo, algum
contato com o lápis e o papel.
Começarão com rabiscos e logo desenharão formas mais reconhecíveis. Quanto
mais a criança desenhar, ela se aperfeiçoará,
e mais benefícios se notará no seu desenvolvimento.
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A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NA
ESCOLA
O trabalho da educação psicomotora
com as crianças deve prever a formação de
base indispensável em seu desenvolvimento
motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo.
Através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio
de ajustamento do comportamento psicomotor. Para que a criança desenvolva o controle
mental de sua expressão motora, a recreação
deve realizar atividades considerando seus níveis de maturação biológica.
A recreação dirigida proporciona a
aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação
da saúde física, mental e no equilíbrio sócio
afetivo.
Segundo Barreto (2000), “O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na
prevenção de problemas da aprendizagem e
na reeducação do tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do ritmo”.
A educação da criança deve evidenciar a relação através do movimento de seu
próprio corpo, levando em consideração sua
idade, a cultura corporal e os seus interesses.
A educação psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam utilizadas as
funções motoras, perceptivas, afetivas e psicomotoras, pois assim a criança explora o
ambiente, passa por experiências concretas,
indispensáveis ao seu desenvolvimento intelectual, e é capaz de tomar consciência de si
mesma e do mundo que a cerca.
Por meio das atividades, as crianças,
além de se divertirem, criam, interpretam e se
relacionam com o mundo em que vivem. Por
isso, cada vez mais os educadores recomendam que os jogos e as brincadeiras ocupem

um lugar de destaque no programa escolar
desde a Educação Infantil. Nos movimentos
as crianças articulam toda sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação.
A prática educativa torna-se mais eficiente quando o professor é o agente mediador e a criança um sujeito participativo do
processo de ensino/aprendizagem.
Assim, o professor deve utilizar em sala
de aula o jogo e a brincadeira, não como meros passatempos, mas como instrumentos de
construção da aprendizagem e de desenvolvimento da criança, utilizando a intervenção
adequada para que os jogos e brincadeiras,
além de proporcionar alegria e diversão sejam vias da aprendizagem.
Nesse contexto, há a necessidade de
inserir jogos, brincadeiras e o brinquedo na
prática pedagógica diária. Porém, essa prática nem sempre acontece como o docente
planeja, existem vários e sérios contratempos.
Muitas escolas não possuem profissionais capacitados em seu quadro docente e
não disponibilizam professores de educação
física, cabendo aos professores de sala, executar os jogos e brincadeiras com seus alunos, onde muitos têm dificuldade e alguns
acabam não trabalhando com os educandos,
Nesse caso, o grande problema é que,
muitas vezes, a disciplina é mal conduzida, pois esses professores se sentem
despreparados, em virtude de a disciplina não fazer parte da grade curricular do
curso de Magistério ou de Pedagogia em
que eles se formaram. Por mais que no
currículo esteja justificada a importância
de se trabalhar conteúdos lúdicos com
as crianças, a falta de preparo ou até
mesmo o desconhecimento tornam essa
experiência, tão importante para o desenvolvimento da criança, aspectos secundários na realidade escolar (TAVARES et al,
2011 p.19).
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No entanto, se os problemas com a falta
de aplicação dos conteúdos lúdicos estivessem apenas na inexistência de profissionais
preparados, o problema estaria mais fácil de
resolver, porém existem vários outros fatores
que interferem na aplicabilidade de atividades
lúdicas, como: espaço físico inadequado, a
falta de espaços para as atividades práticas
e a falta de material pedagógico para a realização dos jogos e das brincadeiras.
Nesse sentido, promover a vivência lúdica no contexto educacional torna-se fundamental para o desenvolvimento da criança.
Diante desse contexto, o docente também
deve atuar como um observador durante a
execução das atividades lúdicas realizadas
pelas crianças, considerando que elas podem
fornecer informações valiosas e, consequentemente, auxiliar na sua aprendizagem.
Atualmente, o tempo para brincar torna-se cada vez mais escasso, tanto dentro
como fora da escola. Ao falar sobre espaço,
recorda-se que há algum tempo atrás, as brincadeiras eram realizadas na rua, ao ar livre.
Atualmente, esse espaço foi reduzido, pois
é perigoso brincar nas ruas e as residências
nem sempre possuem um espaço para as
brincadeiras.

Já as brincadeiras ou jogos realizados
no espaço escolar possuem um caráter pedagógico, com objetivos e planejamentos
pré-estabelecidos pelo docente. Cada criança recebe um estímulo conforme sua idade,
adequando a brincadeira ao seu
desenvolvimento. Nesse sentido, o docente deve ter conhecimentos sobre o lúdico e aplicá-lo na escola, na prática docente,
possibilitando o desenvolvimento integral da
criança.
No entanto, se os problemas com a falta
de aplicação dos conteúdos lúdicos estivessem apenas na inexistência de profissionais
preparados, o problema estaria mais fácil de
resolver, porém existem vários outros fatores
que interferem na aplicabilidade de atividades
lúdicas, como: espaço físico inadequado, a
falta de espaços para as atividades práticas
e a falta de material pedagógico para a realização dos jogos e das brincadeiras.

Esses aspectos evidenciam a importância de trabalhar o lúdico nas escolas, considerando que esse é o único espaço que
algumas crianças têm para brincar ou jogar.
As brincadeiras realizadas fora da escola, em espaços distintos do ambiente escolar,
também contribuem para o desenvolvimento
físico e mental da criança, além de possibilitar
a socialização do participante, porém são realizadas espontaneamente, é um brincar livre,
sem algum planejamento prévio, como ocorre
nas instituições escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao decorrer deste artigo foi possível destacar, portanto, que a psicomotricidade busca
o entendimento do movimento associado à vida social da criança. Os movimentos se associam ao psiquismo, e quando estimulados de maneira correta, favorecem o desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e psicomotor, possibilitando desenvolvimento integral da criança.
Para que a criança consiga seu desenvolvimento, a educação escolar deve estar presente de modo significativo na sua vida. Sendo assim, a Educação Infantil deve ser o espaço
onde a criança recebe estímulos para que sejam desenvolvidos os diferentes aspectos, afetivo,
motor, cognitivo, entre outros.
Nas atividades psicomotoras os alunos revelam as mais diferentes emoções, tendo a
oportunidade de criar, expressar se por meio das brincadeiras, conhecer a si mesma e as
diferentes funções que o corpo realiza, conhecer o outro, e o espaço.
Buscando conscientizar educadores do seu papel diante do desenvolvimento da criança,
para que assim junto com as atividades que ajudam a desenvolver a psicomotricidade crianças
possam conhecer o outro, ter noção do espaço em que vivem. Tendo assim a oportunidade
de se desenvolver cognitivamente.
E que através dessas atividades que trabalham o psiquismo e a motricidade as crianças
não venham ser afetadas de forma negativa nessa era digital, pois o conhecimento do próprio
corpo e como ele funciona é de grande importância para o desenvolvimento do aspecto físico motor e A tecnologia já se tornou essencial na vida de todos e tomou grande espaço na
sociedade em todas as faixas etárias, as pessoas já não conseguem imaginar a suas vidas
sem o conforto que a tecnologia traz a elas.
Diante dessa realidade vem ser impossível que essa geração se desconecte totalmente
dessa realidade e vivam à margem desse mundo de facilidades, cabe aos pais e professores
usarem tais recursos a seu favor, ensinando os pequenos o lado bom e ruim e mostrando
como utilizar tanta facilidade a seu favor, sem deixar de lado as velhas práticas de conviver
totalmente para trás.
A escola e os professores têm que compreender que a atenção voltada para a toda da
criança não uma parte somente do seu desenvolvimento, pois falar de psicomotricidade é
falar de possibilidades, em cada etapa do desenvolvimento da criança relacionando-se com
outras fases onde cada criança vem ser única, mas a relação de crescimento está ligada a
afetividade, cognição e organização.
Conclui-se também que a psicomotricidade quando envolvida com aprendizagem, traz
resultados positivos, pois são através das atividades de movimentos que a criança terá a oportunidade de desenvolver cognitivamente, pois com um simples traçado de uma letra no chão.
Quando a criança passe por cima, ela estará assimilando este movimento, e também
com um simples modelar de uma massinha, irá oportunizando a criança a movimentar seus
punhos que muitas vezes não se locomovem adequadamente, o que possibilitará a escrita
da criança quando entrar na fase de alfabetização.
O corpo é o veículo para a ação, para o conhecimento e para socialização. As experiências corporais modificam o intelecto, a vida afetiva e as ações motoras dos indivíduos.
O corpo deve ser visto como um todo, pois nele estão todas as tensões e emoções
que caracterizam a evolução psicoafetiva de um sujeito. Toda a educação psicomotora deve
ser realizada levando-se em conta as necessidades reais do indivíduo, partindo do simples
para o complexo.
Sem dúvida uma criança que não conhece a si mesmo e suas potencialidades não
conseguirá também relacionar com si mesmo e com os outros, vivendo em mundo isolado e
distante, assim cabe a escola e a família estimular o
movimento através de brincadeiras e jogos, proporcionando assim uma vivência corporal ampla capaz de desenvolver capacidades físicas, afetivas e motoras.
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A RELEVÂNCIA DO LÚDICO A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Baseado em pesquisas bibliográficas, este artigo reflete sobre a utilização de atividades
lúdicas como ferramenta no processo de ensino aprendizagem, abordando leis que regulamentam
a Educação Nacional, autores que pesquisam métodos e formas de tornar o esse complexo
processo mais prazeroso e tátil para todos os participantes, com o objetivo de colaborar com
professores formadores nessa difícil tarefa do aprendizado educacional, etapa base para todos os
anos da educação, que contribui para o desenvolvimento das crianças, na formação de cidadãos
críticos e atuantes na sociedade em que vivem.

Palavras-chave: Educação; Lúdico; Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

a realização deste artigo foi utilizado como proposta metodológica a pesquisa
bibliográfica, trazendo informações sobre a importância e contribuição das atividades lúdicas no cotidiano da Educação Infantil, para um melhor desenvolvimento
cognitivo, sócio afetivo e motor das crianças nesta faixa etária, como também tornar o processo educativo mais prazeroso e alegre, em um ambiente tranquilo, seguro e harmonioso para a
criança se desenvolver na sua integralidade.
Na Educação Infantil, os aspectos relacionados ao cuidado e ao acolhimento são prioritários. A educação e o fazer pedagógico junto às crianças pequenas e pequenininhas não descartam de forma alguma as formas de cuidado/acolhimento, é necessária a indissociabilidade
de educar e cuidar nesse primeiro nível da Educação Básica.
Durante o desenvolvimento infantil pode-se observar como o corpo, vivido pela criança por
meio da motricidade, dos gestos e do movimento, pode representar uma linguagem: a linguagem
corporal. Ao entender esta comunicação não verbal aumenta-se a capacidade do educador de
respostas assertivas em relação às necessidades da criança.
As atividades lúdicas são aquelas desenvolvidas por meio de jogos e brincadeiras. São
tarefas, normalmente, muito bem recebidas pelas crianças, e que trazem resultados fantásticos
em termos de envolvimento.
Substituir o modelo tradicional de ensino, cujas práticas educacionais proporcionam momentos de tensão aos alunos, ou agregar a esse padrão atividades lúdicas para crianças tem
se mostrado uma alternativa muito incentivadora.
O professor também deve participar das brincadeiras, não apenas demonstrando-a para
as crianças, uma forma de desenvolver as atividades é utilizando músicas, que incentiva as
crianças a participarem de diferentes maneiras.
A música tem uma grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor é também um despertador da criatividade. Cada criança ao escutar
uma melodia, interpretada de forma única e pessoal. Além da forma de internalização,
inversamente, a música fornece subsídio para externalizar sentimentos.
As atividades lúdicas, são de extrema importância para o desenvolvimento das habilidades como a coordenação motora, a comunicação, o raciocínio lógico, a percepção do espaço,
a conhecimento corpóreo, a linguagem, a criatividade, o trabalho em grupo, a imaginação, a
memorização, familiaridade com números, também a empatia e o respeito pelo outro.
O capítulo O Lúdico e a Educação Infantil, traz a Educação Infantil em um primeiro momento para entender o que é essa Etapa da Educação, como passou a fazer parte da Educação
Básica no Brasil, citando leis e autores/pesquisadores que tornaram possível colocar em prática
uma nova visão sobre o aprendizado infantil.
Em um segundo momento, este Artigo aborda as fases de desenvolvimento da criança
na idade da Educação Infantil. Na terceira parte, O Lúdico na Educação Infantil, tema do Artigo,
traz o que é, e o porquê trabalhar com atividades lúdicas com as crianças, baseado em leis e
autores que se dedicam a escrever sobre o tema.
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O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL
A história das instituições de Educação
Infantil é marcada por diferentes pressupostos, de acordo com o público-alvo. Em alguns
casos, como o jardim de infância, que nasceu
predominantemente para a elite, buscou-se
prolongar a infância, mantendo as crianças
distantes do mundo e das obrigações dos
adultos.
Na “Contextualização Histórica da Educação Infantil no Brasil” dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, do
MEC, apontam-se as contribuições dos principais dispositivos legais para as mudanças
na Educação Infantil no Brasil.
[...] com a Constituição Federal de 1988,
com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com a Lei de Diretrizes e
Bases (LDBEN) 9.394/1996. Estes dispositivos legais trouxeram importantes
mudanças nas políticas de atendimento
educacional para as crianças de 0 a 5
anos de idade, garantindo não somente
o direito à educação, como também colocando a criança como sujeito de direitos e
do respeito por sua condição de pessoa,
vivendo o seu "tempo de infância" (BRASIL a, 2018, p.17).

A Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, reforça a influência
dessa proposta na educação brasileira:
Art. 29. A Educação Infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família
e da comunidade (BRASIL, 1996).

Até a década de 1980, essa etapa da
Educação, era considera não formal, pois era
reconhecida como uma fase Pré-Escolar, passa a integrar a Educação Básica a partir da
Lei de Diretrizes e Bases n°9394/96 (LDB),
como Educação Infantil, que traz no Artigo 29:

A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL / 1996).

É na Educação Infantil que as crianças
têm seus primeiros contatos com as diferentes linguagens, é a época de muitas descobertas, aventuras e magias, o que importa
para as crianças é apenas o brincar.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, normas obrigatórias para a
Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de
ensino, são debatidas, concebidas e aceitas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
e ainda válidas na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), porque os documentos
são complementares: às Diretrizes dão a estrutura; a Base o detalhamento de conteúdos
e competências:
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo a que tenham
assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade
com o que preceitua o Plano Nacional de
Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo
1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e
está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação
humana integral e à construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva,
como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
(DCN), (BRASIL, Introdução).
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No Art. 4º das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), cita a definição
de criança como:
Sujeito histórico e de direitos, que, nas
interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura (BRASIL, 2009).

Seguindo essa orientação, nessa fase,
a aprendizagem deve acontecer de forma lúdica, pois elas estão tão envolvidas no jogo
do faz de conta, que tudo o que fazem tem
maior significado e, neste processo, cabe ao
professor valorizar e explorar os conhecimentos e a criatividade que elas trazem em sua
bagagem e compreender a importância da
curiosidade de pesquisar e criarem coisas
novas pertinentes dessa faixa etária.
A BNCC da Educação Infantil, ao estabelecer seus direitos de aprendizagem - conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se são esses direitos que asseguram as condições para que as crianças.
[...] aprendam em situações nas quais
possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem 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. 37).

As crianças se expressam e sentem
prazer em desenhar, pintar, rabiscar, cortar,
correr, pular. Utilizam sua imaginação para inventar ou transformar criando sempre o inusitado, o novo, o diferente.

O trabalho direto com crianças pequenas
exige que o professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa
que ao professor cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais
até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.
Este caráter polivalente demanda, por sua
vez, uma formação bastante ampla do
profissional que deve tornar- se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com
seus pares, dialogando com as famílias e
a comunidade e buscando informações
necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para
a reflexão sobre a prática direta com as
crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação (MEC).

O professor em seu dia de trabalho atua
nas transformações neurobiológicas de seus
educandos produzindo aprendizagem e conhecimento, apesar de ainda, em sua grande
maioria, não conhecer o funcionamento do
Sistema Nervoso, o cérebro continua sendo
um mistério durante o processo na esfera
educacional.
No contexto brasileiro da educação infantil, no que tange à questão do processo
avaliativo, a legislação educacional exige do
professor, assumir a documentação pedagógica como parte de sua prática docente. De
acordo com a BNCC:
Parte do trabalho do educador é refletir,
selecionar, organizar, planejar, mediar e
monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças (BRASIL, 2018, p.29)

O Ministério da Educação (MEC), traz
no Referencial Curricular Nacional, um artigo
que regulamenta qual é a formação do profissional que trabalhará em Escolas de Educação Infantil:
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Guerra (2010) comenta:
Os avanços das neurociências esclareceram muitos aspectos do funcionamento do SN, especialmente do cérebro, e
permitiram a abordagem mais científica
do processo ensino e aprendizagem.
Funções relacionadas à cognição e as
emoções, presentes no cotidiano e nas
relações sociais, como dormir, comer,
gostar, reconhecer, falar, compreender, ter
atenção, esquecer, experimentar, ajudar,
lembrar, calcular, planejar, julgar, rir, movimentar-se, trabalhar, emocionar-se, são
comportamentos que dependem do funcionamento do cérebro. Educar é aprender também (GUERRA, 2010, p. 4).

De acordo com Kuhlmann Jr. 1998:
A criança dos quatro aos seis anos, no
jardim, educaria a mão e o olho, desenvolveria hábitos de asseio, urbanidade,
império sobre si mesmo, aguçar o engenho, interpretaria os números as formas
geométricas, inventaria combinações de
linhas e imagens e as representaria com
o lápis, [...]. As mãos, órgão mais importantes no que respeita o trabalho ativo,
deveriam ser forçadas a brincar desde o
princípio, também a desenvolver exercícios manuais (KUHLMANN Jr, 1998, p.
141-142).

AS FASES DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A concepção de infância hoje está ligada a cultura que vivemos e a sociedade que
os adultos, criam para as crianças (e da qual
também elas participam de sua construção).
Com isso pode-se dizer, sobretudo
hoje, diferentes infâncias são produzidas a
partir de valores culturais, sociais e econômicos fazendo emergir novas configurações da
infância contemporânea (imersas na cibercultura) crianças empoderadas, “sabidas”, conectadas chamadas a crescer, amadurecer,
e preparar-se para um futuro próximo, repleto
de responsabilidades e desafios.

A ideia de infância atualmente, é moderna, essa mudança de mentalidade, tem
relação com a produção e a difusão de novos
conhecimentos sobre a criança na Psicologia
e na Medicina, está relacionado com - e muito
- com as mudanças sociais de urbanização,
industrialização, do ingresso cada vez maior
das mulheres no mercado de trabalho.
Jean Piaget (1896-1980) através dos
estágios de desenvolvimento defende que,
o desenvolvimento cognitivo é um processo
de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas, derivando
cada estrutura de estruturas precedentes. Essas construções denominadas por ESTÁGIOS
(sensório-motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto de 7
a 11 anos e operatório formal de 12 anos
em diante), seguem idades mais ou menos
determinadas e o importante é a ordem dos
estágios e não a idade de aparição destes.
Na fase da educação Infantil, a criança estará entre os dois primeiros estágios,
para a criança a brincadeira é uma forma de
exercitar a sua imaginação, se relacionando
de acordo com seu interesse e suas necessidades junto a realidade de um mundo que
pouco conhecem. Através das brincadeiras
a criança reflete, organiza, constrói, destrói e
reconstrói seu universo.
Durante o estágio Sensório-motor, a
criança passa do nível dos reflexos inatos,
para outro em que ela já é capaz de uma
organização perceptiva e motora dos fenômenos do meio. A consciência da criança sobre o meio externo se expande lentamente,
conforme suas ações se deslocam de seu
próprio corpo para objetos.
Já no estágio Pré-Operatório a criança
interioriza o meio, sendo capaz agora de representá-lo mentalmente. O desenvolvimento
da representação cria as condições para a
aquisição da linguagem, pois a capacidade
de construir símbolos possibilita a aquisição
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dos significados sociais existentes no contexto em que a criança vive, utilizando símbolos
para representar a realidade.
O egocentrismo está bastante presente
nas crianças, elas possuem uma incapacidade de pensar através das consequências de
uma ação e de entender noções de lógica;
desenvolvem o conceito de conservação, e
ainda não desenvolveram a capacidade de
manipular informações mentalmente.
Lev Vygotsky (1896-1934) e a zona
de desenvolvimento proximal, a qual define
a distância entre o desenvolvimento real da
criança e o desenvolvimento potencial, que
representa aquilo que ela tem potencial de
aprender, “A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não
amadureceram, mas estão no processo de
maturação, funções que amadureceram amanhã, mas que estão correntemente em um
estado embrionário. Tais funções podem ser
chamadas de ‘botões’ ou ‘flores’ do desenvolvimento em vez de serem chamadas de
‘frutos’ do desenvolvimento.” (1978, p. 86)
Henri Wallon (1879-1962) e David Ausubel (1918-2008) com a aprendizagem
significativa, autores teóricos da Psicologia,
muito influentes com suas ideias para a compreensão do desenvolvimento psicológico,
têm importantes implicações educacionais,
e defendem que é preciso motivação para
aprender, que a emoção interfere no processo de retenção da informação, a atenção é
fundamental na aprendizagem, exercem influência marcante na educação brasileira, são
um dos pontos de partida para as recentes
pesquisas já bem avançadas, devido à evolução da tecnologia, sobre o funcionamento e
desenvolvimento do cérebro e qual sua atuação sobre todas as áreas do corpo humano.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O lúdico está presente na Educação Infantil, em vários momentos, é preciso garantir
um ambiente prazeroso e diversificado que
contribui com o desenvolvimento da criança.
Os professores precisam conhecer os
estágios da expansão motora e dedicar-se
a trabalhar com os alunos etapa por etapa,
dando assim condições para que a criança
descubra “suas possibilidades sinestésicas,
expressando-se com seu corpo e em seu
corpo, com os movimentos iguais aos que
fazem com a escrita e a leitura” (MARTINS;
BIANCHIN, 2007).
O processo de construção na infância se dá de forma agradável, divertida, e
integrada através da valorização do brincar,
contribuindo com desenvolvimento de sua
sensibilidade, as atividades lúdicas auxiliam
diretamente no desenvolvimento de sua expressão, nas relações afetivas com o mundo,
com as pessoas e com os objetos.
Qual o sentido e significado do brincar
na escola? O brincar, a brincadeira é a forma
como a criança se relaciona e se apropria
do mundo. Como produto cultural da infância,
as brincadeiras permitem observar, relacionar,
experimentar, conhecer, construir significados
de tudo que está ao redor dela. Apropriam-se do ambiente que a cerca, exercitar sua
curiosidade e criatividade. Uma de suas linguagens mais potentes que a constitui como
sujeito humano de sua cultura.
Apesar de preconizado em muitos documentos oficiais, ainda não é consenso para
muitos educadores, que brincando a criança
aprende, se desenvolve, principalmente aqueles que não atuam na Educação Infantil.
Crianças se apropriam de materiais do
cotidiano com uma conexão diferente da dos
adultos, porque a percepção do mundo que
os cerca é lúdica e cheia de significados. Por
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isso, são bastante inventivos quando se trata
de transformar qualquer objetivo ou elementos da natureza em um brinquedo ou brincadeira: um graveto vira uma varinha mágica;
uma garrafa torna-se uma corneta; um cone
de papelão transforma-se numa luneta; caixas
em prédios.
Os novos estudos da Neurociência Cognitiva (área que estuda o desenvolvimento da
atenção e da compreensão das atividades cerebrais e dos processos de cognição) pesquisam estratégias para auxiliar os professores
na real e significativa aquisição do conhecimento absorvido pelos seus alunos, trazem
que para estimular o cérebro, no processo
de aprendizagem, é necessário trabalhar
com os cinco sentidos, que funcionam, em
termos de importância, Visão, Audição, Tato,
Olfato, Paladar, mostrando que os processos
de aprendizagem humana são consequências
da elaboração de informação advindas das
percepções cerebrais.
Entende-se que o brincar, o jogar, reprogramar toda a estrutura neuronal e proporciona o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida, pois são desenvolvidas
estratégias que exigem flexibilidade, planejamento, negociação, linguagem, criatividade,
regulação de conduta que são elementos das
funções executivas, ou seja, um conjunto de
habilidades mentais que trabalham de modo
cooperativo para ajudar os indivíduos a alcançarem metas.

Conviver com outras crianças e adultos,
em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o respeito
em relação à cultura e às diferenças entre
as pessoas.
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade,
suas experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente,
com adultos e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola e das
atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida
cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens e
elaborando conhecimentos, decidindo e
se posicionando. Explorar movimentos,
gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela, ampliando
seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a
ciência e a tecnologia. Expressar-se como
sujeito dialógico, criativo e sensível, suas
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões,
questionamentos, por meio de diferentes
linguagens.

No desenvolvimento infantil podemos
observar como o corpo, vivido pela criança
por meio da motricidade, dos gestos e do
movimento, pode representar uma linguagem:
a linguagem corporal.

Conhecer-se e construir sua identidade
pessoal, social e cultural, constituindo
uma imagem positiva de si e de seus
grupos de pertencimento, nas diversas
experiências de cuidados, interações,
brincadeiras e linguagens vivenciadas na
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2018, p. 38).

Ao entendermos esta comunicação não
verbal aumentamos a nossa capacidade de respostas assertivas em relação às necessidades
da criança. Na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é assegurado seus Direitos de Aprendizagem fundamentais à Educação Infantil:

Brincar, assim como o conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se são
Direitos de Aprendizagem, assegurados a todos os bebês e crianças, e cabe à escola e a
cada educador materializá-los em suas ações
e práticas educativas.
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Brincando, as crianças incorporam papéis sociais, estimulam a criatividade e imaginação, aprendem a respeitar regras e limites,
expressam e elaboram sentimentos, pensamentos, vivências, dão vazão à curiosidade,
fazem amigos, se desafiam, criam, constroem, descobrem as próprias capacidades e
limitações.
A brincadeira é o palco para a experimentação. É a oportunidade de testar na prática, as habilidades cognitivas, socioemocionais, sensório-motoras, além da construção
das mais diversas áreas do conhecimento.
Os jogos educativos, modificam a qualidade de participação nas atividades escolares, as atitudes e competências ao jogar,
tornam-se propriedade das crianças, o que
resulta em uma melhora no desempenho, favorece a aprendizagem de outros posicionamentos diante de desafios. O cérebro gosta
de diversão, desafios e emoção.
A música é presente na Educação Infantil em diversos momentos, na entrada, no
horário de refeição, na saída, para um reconhecimento de
“momento”, quando é hora do que, proporcionando um momento de sociabilidade,
descontração, prazer e trazendo a atenção
dos alunos para a atividade que será desenvolvida, e envolvendo toda a turma em um único propósito, propiciando o desenvolvimento
da fala, do ritmo, da audição, da memorização, a sociabilização, a inclusão, a coordenação motora, o ritmo, atendendo assim a praticamente todas as necessidades dos alunos
para o desenvolvimento cognitivo, motor, atuando como uma ferramenta importantíssima
no processo de ensino aprendizagem.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
cita em seu Art. 58,

No processo educacional respeitar-se-ão
os valores culturais, artísticos e históricos
próprios do contexto social da criança e
do adolescente, garantindo-se a estes a
liberdade da criação e o acesso às fontes
de cultura”, podemos seguir esta orientação com brincadeiras, jogos, músicas e
brinquedos que fazem parte da riquíssima
cultura brasileira com seus colaboradores
como os índios os primeiros moradores
desta terra, os africanos trazidos para cá
como escravos, e europeus responsáveis
pela nossa colonização, Oliveira (2007,
p.5) cita que “o padre Antônio Rodrigues
(1516 – 1568) pode ser o patrono dos
educadores musicais brasileiros, isto porque ele ensinou música europeia aos habitantes nativos e educação por meio da
música desde 1556 (BRASIL, 2002).

A música também é usada em atividades para identificar sentimentos, tocar música
com diferentes sinfonias e, para cada música,
trabalhar caretas e expressões corporais e de
acordo com a letra, e de acordo com a faixa
etária da turma o professor pode pedir para
a criança identifique o que você está fazendo
e porque, e deixa ela imitar,
As diferentes situações contidas nas atividades que envolvem música também
fazem a criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O
desempenho psicomotor da criança enquanto brinca alcança níveis que só mesmo com a motivação, ela consegue. Ao
mesmo tempo favorece a concentração, a
atenção, o engajamento e a imaginação.
Como consequência a criança fica mais
calma e relaxada e aprende a pensar, estimulando sua inteligência (GÓES, 2009).

Ainda, a música é fundamental no processo de ensino aprendizagem, pois contribui no processo de memorização dada sua
proximidade com a ludicidade, ampliando as
interações entre as crianças e a professora.
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Cabe ao professor utilizar a brincadeira como fonte de aprendizagem, ela é cada
vez mais entendida como atividade que, além
de promover o desenvolvimento integral das
crianças, incentiva a interação entre os pares,
a resolução construtiva de conflitos, a formação de um cidadão crítico e reflexivo, é possível aprender brincando, por isso brincar é
tão importante.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com base em pesquisas bibliográficas,
e de uma pesquisa de campo com perguntas
feitas para educadores com experiência na
educação infantil, apontaremos a importância
para o desenvolvimento infantil, de se utilizar
como recurso, a ludicidade na Educação Infantil, a colaboração dos jogos e brincadeiras
lúdicas quando utilizados como recurso pedagógico para o desenvolvimento cognitivo,
social afetivo e motor da criança.
O processo de construção e desenvolvimento na infância precisa acontecer de
forma agradável, divertida, e integrada através da valorização do brincar, contribuindo
com desenvolvimento de sua sensibilidade.
As atividades lúdicas auxiliam diretamente no
desenvolvimento de sua expressão, nas relações afetivas com o mundo, com as pessoas
e com os objetos,
Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das
crianças de zero a seis anos, a qualidade
das experiências oferecidas que podem
contribuir para o exercício da cidadania
deve estar embasada nos seguintes princípios: • o respeito à dignidade e aos
direitos das crianças, consideradas nas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;
• o direito das crianças a brincar, como
forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas
à expressão, à comunicação, à interação

social, ao pensamento, à ética e à estética; • a socialização das crianças por
meio de sua participação e inserção nas
mais diversificadas práticas sociais, sem
discriminação de espécie alguma; • o
atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (BRASIL, 1998,
p. 13 v. I).

A intenção de ensinar através de atividades lúdicas, objetiva desenvolver, o autoconhecimento, o senso crítico, a sensibilidade
e a criatividade, habilidades que serão extremamente importantes durante toda a vida.
Segundo KUHLMANN Jr.:
A criança dos quatro aos seis anos, no
jardim, educaria a mão e o olho, desenvolveria hábitos de asseio, urbanidade,
império sobre si mesmo, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas
geométricas, inventaria combinações de
linhas e imagens e as representaria com
o lápis, [...] As mãos, órgão mais importantes no que respeita o trabalho ativo,
deveriam ser forçadas a brincar desde o
princípio, e também a desenvolver exercícios manuais (KUHLMANN, 1998, p.
141-142).

A criança quando chega à Educação
Infantil, está em plena fase de desenvolvimento motor, cognitivo, social, e descobertas, o
que coloca o professor que a recebe em uma
situação de facilitador e colaborador para que
essa evolução aconteça.
Freire (1997 p.27) afirma que “Do ponto
de vista motor, antes mesmo do surgimento
de uma linguagem verbal, todos os esquemas
motores básicos estão formados”.
Entende-se que a aprendizagem e a comunicação iniciam muito antes de se aprender
a ler e escrever, através de gestos e figuras
simbólicas, e que estes movimentos fazem
parte de “esquemas de ação”, segundo Piaget citado por Freire (1997 p.33) onde para
cada necessidade da vida se desenvolve um
movimento diferente.
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Estes conceitos a acompanharão por
toda a vida escolar, social e profissional, e
quanto antes o aprendizado acontecer será
de mais fácil compreensão e absorção do
conteúdo.
As atividades lúdicas na pré-escola
enfatizam as habilidades de aprendizagem,
coordenação motora grossa e fina, como trabalhar em grupo, valores, respeito às regras
que farão parte de suas vidas, auxiliando na
evolução corporal, cognitiva e emocional.
“Para as crianças tornarem-se adultos
que venham a colher os muitos benefícios
da atividade física regular”, a educação deve
ter como foco o desenvolvimento das habilidades motoras básicas. “Dominar as habilidades básicas em tenra idade estimula o
desenvolvimento das crianças e seu aperfeiçoamento no que diz respeito às habilidades
mais complexas que levam a participação
segura e agradável na atividade física” (SANDERS, 2005).
É preciso perceber que não existe um
aprendizado separando o cérebro do corpo,
pois, o ser humano é um todo, o professor
deve fazer a ligação entre tarefas cognitivas
e motoras e a capacidade do aluno para enfrentá-las e resolvê-las.
Durante a educação infantil, a criança
deve passar por atividades que estimulem
toda sua capacidade motora e cognitiva, dessa maneira, a aprendizagem será entendida
na medida em que ela consiga fazer a relação
entre o que está sendo aprendido na escola
e suas necessidades diárias.

Johan Huizinga (1971), em seu livro:
Humo Ludens: o jogo como elemento da cultura, defende a ideia de que o jogo tem uma
função cultural e faz parte de sua estrutura
desde os tempos mais remotos até a atualidade, ainda segundo este autor o lúdico tem
uma função tão importante para a constituição humana quanto a capacidade de fabricar
objetos e de raciocinar.
No mesmo sentido, o Currículo da Cidade (2017) defende que:
As atividades lúdicas e desafiadoras facilitam e mobilizam a aprendizagem escolar. Dessa forma, Jogos e brincadeiras
contribuem de forma preponderante para
o desenvolvimento das crianças, pois permitem que elas vivenciem diferentes papéis, façam descobertas de si e do outro,
ampliando as suas relações interpessoais
e contribuindo para desenvolver o raciocínio e a criatividade. Também são atividades favoráveis para a apropriação do
Sistema de Escrita Alfabético (SEA), do
Sistema de Numeração Decimal (SND) e
auxiliam o trabalho pedagógico interdisciplinar (SÃO PAULO, 2017).

O lúdico aplicado à prática pedagógica, possibilita ao educador tornar suas aulas
mais dinâmicas e prazerosas, contribuindo
para a aprendizagem e desenvolvimento integral da criança.

Os métodos são diversos, cada professor escolhe o seu, a meta a ser atingida é que
deve ser a mesma, ou seja, “assegurar o desenvolvimento harmonioso dos componentes
corporais, afetivo e intelectual, objetivando a
conquista de uma relativa autonomia” (Martins; Bianchini, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do desenvolvimento deste Artigo, foi possível compreender as contribuições
culturais, sociais, afetivas e cognitivas das atividades lúdicas nos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem, a importância da mediação de jogos
em sala de aula e a possibilidade de usar essas atividades como intervenções pedagógicas
eficazes frente às situações de dificuldades do processo de aprendizagem.
Tendo em vista, todos os aspectos apontados nesse texto, podemos concluir que, o uso
dos jogos, brinquedos e brincadeiras como ferramentas em sala de aula, é promissor para
alunos e professores, pois torna o processo de ensino - aprendizagem menos árduo e mais
prazeroso, possibilitando alcançar do objetivo da educação, no âmbito do professor ser um
facilitador, um intermediário na construção do saber, na troca de experiências, com o intuito de
que o discente torne-se um cidadão crítico, consciente, seja um pesquisador, transformador,
com sagacidade do saber, trabalhando para que a humanidade possa alcançar uma sociedade cada vez mais justa, com oportunidades iguais para todos.
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EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA: REFLEXÃO SOBRE O ENSINO
PÚBLICO PARA TODOS
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar uma breve análise da educação brasileira enfrentada
pelos alunos e professores no período de pandemia do Sars Cov2 compreendendo os anos
letivos de 2020 e 2021. A educação pública, assim como outros setores do país, foi afetada de
forma significativa e, diferentemente da estrutura que o sistema privado de educação possui, o
ensino público enfrenta uma realidade precária em vários níveis. Compreender as dificuldades é
uma forma de refletirmos como sociedade as necessidades de mudanças que se faz necessárias
serem implementadas na educação. Nesse longo e necessário período sem aulas presenciais,
observamos dia após dia o abismo social se alargando ainda mais onde alunos das periferias
não tiveram contato com aulas pela necessidade de ajudar a mãe ou o pai em garantir o mínimo
de sustento para sua casa, ou pelo fato de não ter acesso a qualquer tecnologia. Esse período,
muitas ideias inovadoras foram sugeridas para que os alunos tivessem acesso à educação,
porém, observamos que o Brasil precisa dar um passo atrás e realizar medidas básicas de
investimento na educação para que seja possível atenuar os anos de educação perdidos pelos
alunos (principalmente os de classes social mais carentes) para que, aí sim, a discussão de
sistema híbrido ou a distância possa ser discutida para fazer parte do cotidiano escolar da
educação pública.

Palavras-chave: Educação Pública; Reinvenção; Pandemia; Professores.
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INTRODUÇÃO

N

este primeiro 1/4 de século, o Brasil abdica do seu desenvolvimento para permanecer como um país subdesenvolvido e esse reflexo podemos observar claramente em dois pontos principais: a desigualdade social que divide o país e o
atraso que nos separa do resto do mundo.
Historicamente nosso Brasil sempre foi um país dividido, no entanto, até recentemente
acreditávamos que o futuro estava no crescimento econômico e essa prosperidade traria
um futuro brilhante. Na primeira década do século XXI, o país chegou a figurar como a 7ª
economia mais rica do mundo. Um país rico, próspero e desigual. Para o ano letivo de 2020
houveram o total de 47,3 milhões de matrículas de alunos na educação básica em um total
179.533 escolas.
E conforme levantamento realizado pelo Unicef, o Fundo de Emergência Internacional
das Nações Unidas para a Infância, em novembro de 2020, sobre o ensino no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de estudantes cuja a faixa etária é de 6 a 17 anos que não frequentaram a escola (de forma remota ou presencial) no Brasil. Em 2020 aproximadamente 3,7
milhões de alunos matriculados não tiveram qualquer tipo de acesso a atividades escolares
e tão pouco conseguiram estudar de alguma forma em casa.
Em relação às crianças e adolescentes que não tiveram acesso à educação, 41% correspondem à faixa etária de 6 a 10 anos de idade; 27,8% estavam entre os 11 a 14 anos; e
31,2% entre 15 a 17 anos.
Postas estas informações básicas a respeito do ensino durante a pandemia do Sars
Cov-2 e a realidade educacional no Brasil, este trabalho tem o objetivo de compreender as
iniciativas educacionais implementadas e analisar soluções a médio prazo para que os efeitos
da falta de ensino nos anos de 2020 e 2021 possam ser minimizados na vida do estudantes
e sinalizar as mudanças necessárias para que haja estrutura coesa entre os entes federativos
a fim de prevenção em um novo colapso educacional causado por fatores externos como foi
o caso da pandemia.
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EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO - UM BREVE
HISTÓRICO DO ENSINO PÚBLICO
A educação no Brasil inicia concomitantemente da chegada dos portugueses no século
XVI, no território que se tornaria o Brasil futuramente. Porém, a educação sempre foi tratada pelas elites de forma secundária, sendo inúmeras
vezes negligenciada ao decorrer do tempo e dos
modelos de governo que perpassam pelo país.
Por volta de 1549, os Padres Jesuítas iniciaram um primeiro processo educacional cuja
missão era de catequizar os nativos e propagar a
fé cristã dentro do novo território do Reino de Portugal, tornando-os assim os primeiros educadores
da nossa história. Era ensinado os locais a como
contar, escrever e ler e criaram a primeira escola
no Brasil. Com a expulsão dos jesuítas de Portugal
e consequentemente da colônia brasileira, a educação ficou abandonada até o fim do século XVII
sendo alterada apenas a partir de 1808 com a
chegada da Família Real no Brasil. Nesse período
surgiram os primeiros cursos técnicos e de ensino
superior no Rio de Janeiro e na Bahia, surgiram
também as primeiras instituições culturais.
Cabe dizer que nesse período o acesso à educação era restrito e exclusivo apenas
para uma classe abonada, o que deixou grande
parte da população brasileira desassistida com
relação à infraestrutura escolar, professores treinados e acesso a livros e somente após a independência do Brasil, as constituições de 1823 e
de 1824 a sugeriu leis que abordassem o tema
da educação popular.
Apenas em 1827, foi que surgiu a primeira lei que sugeria a criação de escolas de ensino básico que deveriam ser implementadas
em todas as cidades ou vilas brasileiras. Por ser
uma lei de caráter universalista, popularmente
ficou conhecida como Lei Áurea da Educação
Básica. Essa Lei nunca foi implementada e novamente tivemos a educação para todos negligenciada em nossa história.
Durante o período Regencial no Brasil (de
1831 a 1840), ocorreu o Ato Adicional, no qual
modificou a forma de gestão do ensino sendo
que o ensino superior deveria ser de responsa-

bilidade do poder central, enquanto o ensino
elementar, o ensino secundário e a formação
dos professores passariam a ser de responsabilidade das províncias.
Esse processo findou com a unificação
do sistema de ensino e a descentralização causou consequências nocivas à educação, visto
que se perdeu a coordenação dos investimentos e a visão igualitária entre as regiões do país.
No entanto, essa é a determinação que se mantém ainda hoje no sistema educacional.
Já na década de 1920, surgiu um movimento denominado de “Escola Nova”, que foi formado por um grupo de estudiosos sobre o tema
da Educação. Foi proposto mudanças no ambiente educacional e uma nova formatação sobre o
papel do Estado como o grande articulador das
ideias e propostas para a educação de crianças e
adolescentes e gerenciador desse modelo.
Somente após a queda do Estado Novo
(1945), surgiu a proposta da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Essa lei tramitou
por anos no congresso nacional até que houvesse a aprovação final em 1961 (Lei nº 4024)
que tratava-se de um movimento de defesa da
escola pública, universal e gratuita, em que fixou
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Esta breve análise em relação a história
da educação no Brasil nos faz refletir sobre as
ingerências que em muitos momentos o sistema de ensino foi submetido. Dessa forma, sem
nos atentarmos ao passado será difícil perceber
as necessidades a serem feitas para uma mudança no presente e, quiçá, para o futuro. “Historicamente, o momento de virada de uma onda
é uma surpresa” (ANDERSON, 1995, p. 23).
Na atualidade, as dificuldades enfrentadas dia após dia, anos após ano, são de conhecimento público. Quanto mais na periferia das
grandes cidades, ou quanto mais no interior do
país as escolas ficam, mais precárias são suas
estruturas, maiores são as dificuldades enfrentadas pelos docentes, mais debilitado e frágil é
o sistema educacional. "A educação tem raízes
amargas, mas os seus frutos são doces." Aristóteles, filósofo grego.
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PROBLEMAS EDUCACIONAIS
CAUSADOS DURANTE A PANDEMIA
AOS ALUNOS NA FAIXA DE
VULNERABILIDADE
A preocupação com a qualidade da formação dos professores no Brasil não é recente. De acordo com Borges et al. (2011), já em
1882, Ruy Barbosa ao analisar a educação imperial, criticou a situação em que se encontrava
o ensino superior brasileiro, especialmente em
Direito. E em sua análise realizada em 1882, explicitava a coerência “de uma reforma completa
dos métodos e dos mestres” (RIBEIRO JÚNIOR,
2001, p. 29 apud BORGES et al., 2011).
No período pandêmico, houve a necessidade sanitária de isolamento social e como
realizá-lo em um país tão desigual com o nosso
país. Mais ricos de um lado e os mais pobres
do outro, essa foi a divisão também sentida no
processo educacional. Os alunos mais ricos, já
habituados com a utilização de tecnologia no
seu dia a dia dentro das escolas, conseguem
manter um ritmo de ensino mesmo tendo as
aulas todas via acesso remoto. Para Moreira e
Schlemmer (2020, p. 9), no ensino remoto,
[...] o ensino presencial físico (mesmos
cursos, currículo, metodologias e práticas
pedagógicas) é transposto para os meios
digitais, em rede. O processo é centrado
no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física.
Embora haja um distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento de
um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre
num tempo síncrono, seguindo princípios
do ensino presencial. A comunicação é
predominantemente bidirecional, do tipo
um para muitos, no qual o professor protagoniza vídeo-aula ou realiza uma aula
expositiva por meio de sistemas de webconferência. Dessa forma, a presença
física do professor e do aluno no espaço
da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença digital numa sala
de aula digital. No ensino remoto ou aula
remota o foco está nas informações e nas
formas de transmissão dessas informações (MOREIRA et al., 2020).

Era um cenário mais pronto para a mudança. Essa desigualdade é facilmente mensurada por exemplo quando observamos que, de
acordo com o relatório da OCDE, Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão de importância internacional para
assuntos que vão além da economia, apenas
20% dos cidadãos formados no ensino superior no Brasil são de origem da rede pública
enquanto a média mundial é de 66%.
Outro índice analisado refere-se ao investimento por aluno realizado, no Brasil o investimento por aluno é de US$ 3.256,00 (aproximadamente R$ 17.122,65) contra US$ 10.000,00
(R$ 52.588,00), diferença significativa pois os
valores aplicados ano a ano constroem um
processo sistêmico educacional, benfeitorias
estruturais como por exemplo equipamentos
eletrônicos. Falando sobre a parte estrutural
das escolas, de acordo com pesquisa feita pela
pesquisa divulgada pelo IBGE 94% das escolas
brasileiras, públicas e privadas, possuem esse
meio de acesso à internet.
No entanto, apenas 45% delas liberam
essas redes aos alunos. Referente à estrutura
física, de acordo com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada no 4º trimestre de 2019, o Brasil
tinha 39,8 milhões de pessoas sem qualquer
forma de conexão à internet que representa
21,7% da população com idade acima de 10
anos de idade. 98,4% dos estudantes do ensino particular tinham acesso à internet enquanto
os alunos das escolas públicas, apenas 83,7%
tinham o mesmo acesso.
Esses números são importantes entendermos pois, conforme pesquisa realizada pela
União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) referente ao calendário letivo, realizada com apoio do Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF),
que cobriu 2 em cada 3 redes municipais de
educação, 91,9% das redes municipais declarou que cumpriu o ano letivo de 2020 apenas
com atividades não presenciais. Em 8,1% delas
o sistema adotado de ensino foi o híbrido, com
atividades pedagógicas presenciais e não pre30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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senciais e no ano de 2021, 63,3% das redes
municipais iniciaram o ano letivo de forma não
presencial.
Para WAISELFISZ e LÁPIS (2007) as diversas desigualdades socioeconômicas que
caracterizam o Brasil determinam fortemente
as condições de acesso aos benefícios das
modernas tecnologias da informação.

DOCENTES E ACESSO REMOTO
Além das questões relacionadas ao
acesso remoto pelos educandos e os outros
enfrentamentos sociais que permeiam principalmente as famílias com um poder aquisitivo
menor, como por exemplos, famílias monoparentais onde, muitas vezes, a mãe é a chefe da
família e responsável pelo sustento de todos,
as questões ligadas aos docentes também é
outro ponto que se tornou crucial examinarmos
com um olhar mais atento durante o período
de fechamento das escolas, principalmente no
ano de 2020.
De acordo com o censo escolar da Educação Básica 2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) aponta que 83,2% dos
professores em atividade no ensino fundamental (1º ao 9º ano) têm nível superior completo
com licenciatura e ensino fundamental (1º ao
5º ano), onde concentram cerca de 751.994
docentes, 80,1% são graduados com licenciatura. A análise básica para o enfrentamento das
adversidades e garantia de qualidade mínima
do ensino remoto passa pela infraestrutura:
A garantia da disponibilidade de infraestrutura adequada, a organização da dinâmica
escolar, as condições para a realização do planejamento didático e para a formação continuada no uso das tecnologias na educação são
questões que precisam ser refletidas, discutidas
e planejadas nas unidades educacionais (RECIFE, 2015 b, p. 58).
A formação dos docentes se torna um
ponto de atenção pois, o que foi vivenciado,
exigiu dos educadores e dos sistemas públicos
de ensino, uma mudança no formato de ensinar.

Para BEIRA e NAKAMOTO (2016) pode-se dizer que a grande maioria dos professores
em formação e em exercício, ainda não recebeu
capacitação para o uso das tecnologias em sua
prática pedagógica e precisa recorrer a um tipo
de formação que os capacite a integrá-las no
processo de ensino-aprendizagem, de forma a
promover a melhoria da educação formal.
No que se refere aos desafios ligados
quanto aos recursos tecnológicos, fica evidente
que muitos docentes passaram por dificuldades
ligadas à relação quanto ao acesso de recursos,
bem como quanto a utilização de determinadas
ferramentas tecnológicas consideradas pelos
docentes necessárias para o desenvolvimento
das atividades educacionais de forma remota.
Prensky apud Champaoski e Mendes (2017, p.
56) esclarece que “no contexto das tecnologias
digitais, o/a professor/a vive a experiência singular de se encontrar em papel dúbio na aprendizagem, pois é mediador/a e também aprendiz
digital, ou ainda um/a “imigrante digital”.
As aulas em muitos momentos foram
conduzidas pela internet, televisão e até mesmo pelo rádio para garantir o acesso ao maior
número de alunos, mesmo assim, sem que os
professores tivessem o feedback que a sala de
aula presencial proporciona.
Umas pesquisas realizadas pela Agência
Brasil foram listadas como problemas enfrentados:
• O apoio aos alunos em casa por pais
e responsáveis (93%);
• O aumento da carga de trabalho dos
professores (73%);
• O atendimento a alunos que vivem em
áreas isoladas (70%);
• A dificuldade de atividades para alunos em alfabetização e nos primeiros
anos do ensino fundamental (69%).
A despeito da extensão territorial brasileira, em que os recursos financeiros federais
são distribuídos de formas desproporcionais, os
problemas entre as regiões se igualaram no que
concerne aos desafios advindos dos problemas
sociais causados pela pandemia ao qual atingiram.
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A grande mudança enfrentada pelos docentes evidenciou nessa classe um dilema ainda latente: a formação insuficiente dos próprios
professores quando as questões tecnológicas
voltadas ao ensino, a precariedade dos recursos tecnológicos pelos estudantes e inexistência de um suporte técnico para atendimentos e
orientados voltado para sanar as dificuldades
dos professores.
Somado a isso ainda temos o outro lado
da tela por assim dizer, a falta de acesso à internet e equipamentos necessários para acompanhar as ajudas por parte dos alunos bem como
garantir aulas atrativas que possibilitem um envolvimento dos alunos para a execução das atividades propostas, principalmente sem a exista
a presença física dos professores e auxiliares,
durante o desenvolvimento dessas atividades,
visto que o entendimento prévio estabelecido
pelas TDICs implica trabalho em autônomo, colaborativo e em rede.
Essa dificuldade fica muito mais acentuada na educação básica onde essa autonomia
está sendo construída onde os alunos são dependentes de exemplos em que seja favorecida
a experiência mais avançada para ser agregado
aos seus próprios processos construtivos o seu
conhecimento.
Segundo MERCADO (1998) para que a
inserção e uso das citadas ferramentas em sala
de aula atinjam efeitos positivos, é fundamental
considerar uma capacitação intensiva e apoio
contínuo para os professores, para posteriormente, eles conseguirem capacitar seus alunos.
Embora o cenário seja desfavorável, o
isolamento social permitiu um reencontro entre
os país e a escola, pois, esses primeiros assumiram (dentro das condições individuais) o
processo de ensinar.

FATOR POLÍTICO
Realizada as considerações iniciais, expondo os pontos cruciais a respeito da educação, precisamos perpassar por um dos principais
pontos que toca com a vida de cada cidadão
brasileiro desde o seu nascimento, acompanhada ao longo da vida, até o fim de sua existência.
Independentemente do conhecimento ou
desconhecimento institucional, a vida política,
gerenciada, organizada pelos políticos é o ponto primordial das mudanças ou retrocessos em
todo processo organizacional da educação e de
outros setores do dia a dia.
Para compreender a complexidade de
uma mudança profunda estrutural que precisa
ser discutida sobre educação pública, primeiramente precisamos entender como está formatado o congresso nacional. Iniciamos com a
Câmara dos Deputados. Esta é composta por
513 cadeiras e, em teoria, representa a proporcionalidade de habitantes em cada ente da federação, no entanto, apenas 77 deputadas são
mulheres, o que corresponde a 15%.
Na Câmara dos Deputados, por exemplo,
das 513 cadeiras, apenas 77 são ocupadas por
deputadas, o que corresponde a 15%. Quando
analisamos cor, raça e etnia, apenas 24,4% dos
deputados eleitos se autodeclaram negros, ou
seja, 125 deputados. No Senado somente 12
mulheres foram eleitas para as 81 vagas, o que
equivale a uma participação feminina de 14%.
A proporção de raça do senado federal
é ainda mais desigual, da atual legislatura, apenas 4 dos 81 senadores se autodeclararam
negro, ou seja, menos de 5%. De acordo com
dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua) 2019, as
mulheres no Brasil são 51,8% da população enquanto os homens respondem por 48,2%.
Essa realidade no congresso nacional se
repete nas assembleias legislativas dos Estados, no legislativo, nas câmaras municipais e
no judiciário. O atual cenário, torna o Estado
brasileiro míope aos problemas reais da sua
população visto que as políticas públicas de
acesso à educação e investimentos básicos em
ciência e pesquisa se tornam impopulares para
as classes dominantes formadas pelas elites.
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REVOLUÇÃO EDUCACIONAL
Os anos letivos de 2020 e 2021 não
poderão ser substituídos para os alunos, tão
pouco, os processos de aceleração são capazes de minimizar o impacto intelectual e social
gerados pelo isolamento social e falta de estrutura básica do ensino remoto na rede pública
de ensino.
No entanto, o que podemos realmente
acender de alerta nesse momento é a necessidade de realizarmos de fato as mudanças necessárias como por exemplo a implementação
de uma política pública centralizada no Governo
Federal onde as políticas desenvolvidas sejam
de Estado e não de Governo. Pensar em educação num contexto é pensar nesse contexto
mesmo: a ação educativa processa-se de acordo com a compreensão que se tem da realidade social em que se está imerso (ROMANELLI,
1978, p. 23).
Se torna relevante mencionar que o acesso às informações, não é um sinônimo de acesso ao conhecimento propriamente dito, no entanto, é de fato que com a pandemia, houve a
necessidade de acelerar as mudanças quanto
aos processos de ensino e aprendizagem fazendo com que os processos deixassem de ser
apenas contextos das salas de aula tradicionais
como até então era para a maioria das escolas
públicas e ditas como convencionais, transpassando para além dos muros que a separam da
sociedade.
Nessa linha de pensamento, as análises
são reforçadas pela necessidade de aperfeiçoamento contínuo bem como modernização do
currículo dos IES (instituições de Ensino Superior)
a qual são corroboradas com a análise feita:
[...] a necessidade de investimentos em
infraestruturas tecnológicas e em cursos
de formação continuada para todos os
professores do Brasil – por meio da esfera federal –, com vistas à atualização dos
professores, digitalmente, tanto em nível
inicial quanto continuado." Haja vista que
o processo formativo ao longo da vida
apresenta-se como “um dos principais instrumentos mediadores e de aproximação

entre escola e cultura, bem como para inclusão dos professores, apropriação dos
recursos tecnológicos e a possibilidade
de utilização em sala de aula, pedagogicamente, com a necessária fluência tecnológica” (ARAÚJO, 2017, p.152-153.)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
• o Tipo de Pesquisa aplicada
• O objetivo desta pesquisa é contribuir
para uma discussão salutar sobre as
oportunidades de melhoria educacional pós pandemia com foco na aprendizagem e na formação continuada
dos docentes frente às novas possibilidades tecnológicas educacionais.
• Aportes teóricos metodológicos dos
trabalhos
• Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Anderson (2015); Moreira (2020) e Soares (2016) que abordam as temáticas ou questões sobre
a assunto ou tema em questões relevantes discutidas neste artigo.
• Principais procedimentos de análise e
resultados:
A questão educacional na pandemia se
fez necessária esta e outras pesquisas a fim
de compreender os caminhos necessários para
analisar quanto ao modelo de ensino público no
país e para tanto nesta pesquisa foram analisados dados científicos em relação a comunidade
educacional e comparação com sua capacidade de operacionalizar massivamente a educação em diversidade.
Desta forma algumas sugestões podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo, visando equidade educacional e reparação contínua do ensino público.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se trazer uma reflexão acerca do novo cenário atual enfrentado nas escolas
públicas por professores, corpo docente, alunos, acima de tudo, enfrentada por brasileiros.
A esperança de uma vida diferente depende, e muito, da qualidade do ensino para que
os educandos possam vislumbrar uma oportunidade real de mudança da sua própria realidade. Políticas voltadas às melhorias educacionais sempre fizeram parte da história do nosso
país e a necessidade de persistência continua sendo latente.
A vulnerabilidade social é cíclica. Enquanto não tivermos a compreensão da necessidade
de mudança no “status quo” da nossa sociedade, sempre estaremos percorrendo o mesmo
ciclo quanto às mazelas educacionais.
As unificações das políticas e a centralização das ações permitirá que haja uniformidade
nas implementações das ações gerais, cabendo posteriormente aos Estados e Municípios
realizar a complementação quanto às realidades locais. Sim, o Brasil de fato é um país continental, mas somos um só e dessa forma precisamos agir para que as mudanças de fato
gerem resultados.
A expressão “Brasil, país do futuro” literalmente ficou no passado e as mudanças hoje
poderão ainda ser usufruídas por uma comunidade acadêmica de alunos nas redes públicas
e privadas, desde que sejam de fato iniciadas.
Não podemos mais confundir matrículas com frequência, tão pouco com qualidade de
ensino e aproveitamento escolar. Para que seja possível reverter esse cenário, o básico precisa
ser compreendido pelos nossos governantes para que sejam concretizadas as ações mínimas
com, por exemplo: A visão para o aluno deve ser feita pela qualidade progressiva. Nos dias
atuais, comemora-se o país ter 97,5% dos alunos matriculados e sem que haja menção da
necessidade ou sobre a fragilidade das políticas educacionais que fazem que 2,5% dos alunos
não estejam matriculados nas séries iniciais do ensino regular.
Um dos maiores desafios enfrentado por todos os professores, principalmente da rede
pública de ensino, foi o de individualmente, terem que transformar os seus currículos educacionais à uma nova realidade tecnológica sem estar minimamente preparados, sem que
houvesse suporte e orientação centralizada para que pudessem realizar tal reorganização de
forma coletiva em meio à maior ocorrência sanitária vivenciada pela civilização humana.
O caos vivido pelos docentes, internalizou novamente o que há tempos no meio educacional já se é consenso: de que a tecnologia digital se faz necessária e importante em
todos os meios, modalidades e processos de ensino e aprendizagem; a tecnologia voltada à
educação só tem sentido com a intermediação de um professor capacitado para transformar
o ambiente virtual em um ambiente produtivo educacionalmente.
Por fim, em tempos de incertezas e, de frente com um novo desafio jamais imaginado,
de crise sanitária oriundo da COVID 19, o ano escolar de 2020 e de 2021 no Brasil foi nutrido
de um lado por desafios e dificuldades, e de outro por incertezas de como será realizada a
recuperação dos anos letivos que, muitas vezes é classificado como perdido por pais e alunos.
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No entanto, se faz importante compreender e mencionar também que houveram oportunidades para desenvolvermos nas redes públicas de ensino, de novas aprendizagens dentre
elas: maior unificação e colaboração de todos o contexto educacional, prenunciando um novo
cenário comunicativo; reflexão sobre a necessidade do uso efetivo das tecnologias digitais em
todo o processo de ensino/aprendizagem e não apenas nas áreas administrativas das escolas; urgência de reformulação dos currículos formativos dos novos docentes principalmente
visando a inclusão da utilização das tecnologias digitais no processo educacional.
E também promover a melhoria significativa das condições estruturais das escolas
quanto à acessibilidade dos alunos quanto ao uso destes recursos em sua utilização no que
concerne a educação contínua, visando as possibilidades de integração do que se aprende
em sala com a realidade em tempo real nas mais diversas formas do saber. E desse modo
o ensino a híbrido, a distância e o presencial se completam a partir das experiências virtuais
e reais.
Estratégia nacional que seja articulada entre União, Estados e Municípios em torno de
um projeto comum, pois, o modelo atual as integrações dos planos não existem;
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente trabalho tem como tema desenvolvido “Alfabetização no ensino fundamental:
A importância da leitura no processo de alfabetização e aprendizagem”. A maior motivação em
pesquisar este tema se deu em virtude de que o gosto pela leitura, fez com que tal proximidade
focalizasse especificamente na leitura do trabalho, pesquisando a importância da leitura e tendo
como uma ferramenta específica, incentivar a formação do hábito da leitura desde a infância,
ressaltar desafios de achar caminhos para que a criança não somente descubra o prazer, mas
também cresçam na caminhada; incentivar e proporcionar elementos para uma postura crítica.
Reconhecer a importância da leitura e promover a formação de hábitos de leitura na idade em
que todos os hábitos foram desenvolvidos, ou seja, na infância, é o que este trabalho proporciona.
Nesse sentido, a literatura infantil é uma forma de orientar as crianças a desenvolver sua imaginação.
Expresse emoções e sentimentos de uma forma agradável e significativa. Tendo como local de
busca livros impressos e em pdf, Artigos e TCC`s em sites de busca acadêmica como Scielo e
Google Acadêmico.

Palavras-chave: Alfabetização; Leitura; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho tem como tema desenvolvido “Alfabetização no ensino fundamental: A importância da leitura no processo de alfabetização e aprendizagem”.

A maior motivação em pesquisar este tema se deu em virtude de que o
gosto pela leitura, fez com que tal proximidade focalizasse especificamente na leitura do trabalho, pesquisando a importância da leitura e tendo como uma ferramenta específica, incentivar
a formação do hábito da leitura desde a infância, ressaltar desafios de achar caminhos para
que a criança não somente descubra o prazer, mas também cresçam na caminhada; incentivar
e proporcionar elementos para uma postura crítica.
Reconhecer a importância da leitura e promover a formação de hábitos de leitura na
idade em que todos os hábitos foram desenvolvidos, ou seja, a infância, é o que este trabalho
proporciona. Nesse sentido, a literatura infantil é uma forma de orientar as crianças a desenvolver sua imaginação. Expresse emoções e sentimentos de uma forma agradável e significativa.
Traz como problemática: Como o professor contribui no desenvolvimento da leitura e da
escrita dos alunos no processo de alfabetização e aprendizagem? E também como objetivo
geral: Refletir sobre as dificuldades dos alunos do ensino fundamental, em relação à compreensão leitora e a importância da leitura para processo de alfabetização nas séries iniciais do
ensino fundamental.
E também com objetivos específicos: Conceituar a leitura na fase da alfabetização;
Refletir sobre os desafios das crianças em relação à leitura na fase da alfabetização; Refletir
sobre o papel do professor e incentivar a formação do hábito da leitura desde a infância nas
séries iniciais do ensino fundamental.
O trabalho é justificado mediante a importância de mostrar como o professor pode
contribuir no processo de alfabetização das crianças tendo o incentivo à leitura. Entender por
meio de uma pesquisa bibliográfica que a alfabetização é extremamente importante e eficaz
quando alinhada ao gosto da leitura para o desenvolvimento da aprendizagem.
Este trabalho é relevante pois contribui para simplificar o processo de aprendizagem
que é complexo, com muitas nuances e especificidades para a educação, para o processo
alfabetizador. Contribui também para um conhecimento maior acerca do tema estudado tornando assim um conhecimento científico.
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CONCEITO DE LEITURA NA FASE DA
ALFABETIZAÇÃO
Segundo Houaiss (2003, p.23) em seu
Dicionário da Língua Portuguesa a palavra
leitura significa: “ação ou efeito de ler; ato
de decifrar signos gráficos; que traduzem a
linguagem oral; arte de ler; ação de tomar conhecimento do conteúdo de um texto escrito,
para se distrair ou se informar”.
O que fazer quando não há uma avó,
um pai, uma mãe ou uma tia para realizar
o primeiro contato da criança com o mundo
de fantasia? Será que ela estará fadada a se
tornar para sempre alguém que não gosta
de ler? Como fazer em um país como o nosso, onde poucas crianças têm contato com
adultos que gostam de ler, falam de livros e
recomendam leituras? O que fazer?
Segundo Ana Maria Machado (2001),
“Certamente não somos uma sociedade leitora, não podemos esperar que o exemplo
venha de casa. Ou acabamos condenando as
futuras gerações a também não ler... (é preciso) quebrar esse ciclo vicioso, criando em
seu espaço um ambiente leitor” (MACHADO,
2001, p.12).
No Ensino Fundamental é importante
que o professor possua o perfil para a prática
de uma pedagogia alfabetizadora, servindo
como mediador ao conhecimento, fazendo a
interação do aluno com o meio, servindo de
base para a aprendizagem. Acredita-se que
aprender é construção, ação e tomada de
consciência.
Se o aluno não tem oportunidade de
vivenciar a leitura na família, é necessário que
seja em outros espaços educativos que lhe
permitam ler pelo gosto de ler, sem cobrança
maior que há de deixar a imaginação correr
solta para criar outros mundos.
Ou seja, contadores de histórias, professores ou outros leitores mais experientes

são necessários para estabelecer elos entre o
aluno e o livro, procurando, por meio de uma
história bem contada, motivá-lo a pedir o livro
e/ou outros assemelhados para ler.
O mediador pode então oferecer às
crianças e jovens livros dos mais variados
gêneros e autores, gibis, jornais e revistas,
de forma a possibilitar-lhes a ampliação do
repertório enquanto leitores. Segundo Isabel
Solé (1998, p.32),
leitura é um processo de interação entre o
leitor e o texto. O significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução
ou réplica do significado que o autor quis
lhe dar, mas uma construção que envolve
o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o aborda e seus objetivos (SOLÉ,
1998 p.32).

Não se pode, no entanto, ficar restrito à
esfera do que já se conhece, é preciso que,
com a orientação do mediador e com a colaboração de companheiros experientes, as
crianças e jovens sejam apresentados a um
repertório desconhecido ao qual não teriam
acesso sozinho.
A escola deveria ter como uma de suas
funções principais a formação de alunos leitores. Segundo Cagliari (1997, p.18),
Saber ler é mais importante do que saber
escrever. Na opinião do autor, se o aluno
não conseguir êxito nas outras habilidades desenvolvidas pela escola, mas for
um bom leitor, já será um grande feito.
Realmente, as palavras de Cagliari fazem
muito sentido. A leitura acompanha o indivíduo em muitas de suas situações de
interação durante a vida (CAGLIARI, 1997,
p.18).

Sabemos que a leitura é sem dúvida
uma atividade de extrema importância na vida
não só de um aluno, mas sim de todos. Ela é
como um ponto de partida para a aquisição
de conhecimento e para a ampla socialização
do ser.
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Quando a escola não ensina o aluno a
ler, ela deixa de cumprir sua função enquanto
instância de desenvolvimento de letramento,
porque acaba não formando cidadãos críticos
e sociáveis.

CONCEITUANDO A ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Atualmente, ouvimos falar sobre a temática alfabetização e letramento para se referir
ao processo de aprendizagem da língua escrita. Alfabetização na acepção de se entender a
técnica da escrita em si e letramento para se
referir a aquisição de competências para fazer
uso de práticas sociais da escrita, evidenciando os aspectos culturais de uma sociedade.
Conceituando a alfabetização e letramento; segundo Magda Soares (2009, p.25),
a alfabetização e o letramento é um processo
necessário na educação infantil, não basta
aprender a ler e escrever, é necessário adquirir competências para fazê-lo. Neste processo
a ação do professor alfabetizador, é buscar
facilidades para que a criança tenha um entendimento da leitura e escrita.
Além da importância do papel do professor na alfabetização e letramento, os meios
que utilizará para o aprendizado da leitura e
escrita precisa-se sintetizar como esse processo deve transcorrer, para que a criança
decodifique a aprendizagem de leitura e escrita. Entendemos que um indivíduo letrado
é capaz de se informar por meio de jornais,
criar discursos, interagir, interpretar textos, seguir uma receita, etc.(SOARES, 2009, p.21).
A linha de pensamento de Piaget, que
explora a concepção e construção do conhecimento, a partir de suas relações com
o meio. Tendo como viés este pensamento,
entendemos que a criança não aprende conteúdo de forma passiva, mas participa ativamente desse aprendizado, evoluindo gradativamente seu aprendizado.

Soares (2009 p.28) aponta que o Letramento tem um sentido ampliado da alfabetização, pois consiste em práticas de leitura e
escrita, que vão além da alfabetização funcional, em que indivíduos são alfabetizados, mas
não sabem fazer uso da leitura e da escrita;
muitos não têm habilidade sequer para preencher um requerimento.
O processo de alfabetização pode acontecer a partir de outros suportes, como jornais
e revistas, não ficando restrito apenas ao livro
didático, para que as habilidades de leitura e
escrita aconteçam dentro de situações reais
de comunicação, sem falar na riqueza de imagens e diversidade de gêneros textuais que
esses suportes apresentam, o que poderia
contribuir com a visão crítica e cidadã dos
envolvidos no processo de aprendizagem.
O Letramento é o estado ou condição
que adquire um grupo social ou um indivíduo.
A técnica de escrever pode levar um curto
tempo para se adquirir já o letramento se
faz durante toda a vida, como o ser humano
aprende constantemente e as práticas sociais
se diversificam nesse processo, o letramento
não acontece para todos da mesma forma,
está vinculado a formação ética e estética do
educando.
A aprendizagem do indivíduo no uso
das práticas sociais aumenta ao mesmo tempo que ele vai acumulando experiências e
construindo seu próprio conhecimento. Suas
necessidades são colocadas em evidência e
todas as ferramentas que apreendeu durante
toda a vida são usadas para resolver as situações em seu contexto.
Conhecer as letras é só um caminho
para chegar ao letramento, que é o uso social
da leitura e da escrita. Letrar significa colocar a criança no mundo letrado, trabalhando
com os distintos usos de escrita. O letramento
é complexo e se encontra em processo de
formação, podendo ser ampliado mediante
novas práticas que envolvam a leitura e a es30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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crita, em interação ou não com a oralidade,
que advém das constantes mudanças sócio
históricas e culturais pelas quais perpassam
as sociedades de cultura escrita,
Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo produto
do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de produção e da
complexidade crescente da agricultura.
Ao mesmo tempo, dentro de uma visão
dialética, torna-se uma causa de transformações históricas profundas, como
o aparecimento da máquina a vapor, da
imprensa, do telescópio, e da sociedade
industrial como um todo (TFOUNI, 2006,
p. 30 - 38).

Pode-se dizer que o processo de letramento se inicia bem antes de seu processo
de alfabetização ou vice-versa. Soares (2003,
p. 47), nos explica melhor esse contexto:
Um adulto pode ser analfabeto e letrado:
não sabe ler nem escrever, mas usa a
escrita. Uma criança pode não ser alfabetizada, mas ser letrada: convive com
livros, conta e finge escrever uma história
etc. Uma pessoa pode ser alfabetizada e
não ser letrada: sabe ler e escrever, mas
não cultiva nem exerce práticas de leituras
e de escrita (SOARES,2003, p. 47).

A expressão letramento apareceu ao
lado da alfabetização por se considerar o domínio mecânico da leitura e da escrita insuficiente na sociedade. Segundo Soares (2010,
p.39), o surgimento de novos termos faz parte
da necessidade da sociedade nomear coisas
e objetos para que eles realmente existam,
por isso a palavra "alfabetização" nasceu para
caracterizar quem sabe usar coisas e objetos.
Leitura e escrita, atende às demandas da
sociedade na prática diária de leitura e escrita. Hoje em dia, saber ler e escrever mecanicamente não garante que uma pessoa tenha
uma interação plena com os diferentes tipos
de texto que circulam na sociedade, portanto,
as pessoas devem compreender o significado
e o uso das palavras em diferentes contextos.

A LEITURA NA FASE DA
ALFABETIZAÇÃO
Baseado nos estudos de Emília Ferreiro, podemos dizer que a escrita é um produto
histórico das culturas urbanas, que foi inventada de maneira independente em quatro lugares diferentes e de maneira indiscutivelmente
que são a Mesopotâmia, a China, o Vale do
Nilo e a Zona Maia no continente latino americano e em um quinto possível lugar Vale
de Limbus, na Índia. Algumas dessas escritas
tiveram mais êxitos que outras e sobreviveram
mais tempo, chegando até os dias atuais, e,
tiveram grande impacto em nossa civilização.
As duas escritas que sobreviveram até
os nossos dias são os escritos que têm origem na Mesopotâmia e na China. São sistemas radicalmente diferentes entre si. A escrita
chinesa se manteve durante séculos fiel às
suas origens, com grande influência na Ásia
e funcionou na Ásia como a latina na Europa, como escrita de referência teve grande
impacto no Japão e na Coreia, é uma escrita
que atende muito ao significado e pouco à
sonoridade.
A outra escrita que obteve êxito e que
sobrevive até a atualidade se origina na Mesopotâmia, mas transformando-se, porque cada
povo que a adotou foi transformando-a, até
terminar sendo as escritas alfabéticas consonânticas das culturas árabes ou o alfabeto latino. E se transformou radicalmente, teve que
se transformar radicalmente porque atende,
de preferência, à sonoridade e só marginalmente aos significados, mas atende aos significados.
Quando tratamos de aprendizagem significativa, no processo de alfabetização, direcionamos a atenção para a alfabetização
na perspectiva do letramento por compreendermos que esse último tem a função de
pensar sobre as práticas de leitura e escrita
nos contextos sociais, portanto relevantes. Até
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o final do século passado, a principal preocupação quanto às questões relacionadas à
alfabetização no Brasil era a de erradicar o
analfabetismo.
Com a expansão e popularização da
educação, depois que as escolas públicas
se tornaram abrangentes a todo o território
nacional e a escola obrigatória às crianças do
ensino fundamental a partir dos seis anos de
idade, essa preocupação mudou um pouco,
tomando novas proporções, principalmente,
no âmbito do aprendizado da leitura e da escrita.
Assim, tornou-se urgente a necessidade
de observar e analisar a efetividade de aprendizagem dessas duas competências, daí a
necessidade de se repensar a alfabetização,
no viés do letramento. Apesar do acesso à
escola ter se tornado mais fácil nas últimas
décadas, podemos observar que ainda é
grande o número de crianças com dificuldade
em se apropriar da leitura e escrita, conforme
mencionado anteriormente. Nessa perspectiva, torna-se necessário refletir sobre o que é
alfabetizar e letrar, além de ponderar sobre as
aprendizagens significativas.
A alfabetização, segundo Rojo (2009),
corresponde ao ato ou ação de alfabetizar,
“de ensinar a ler e a escrever, que leva o
aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica
da escrita/leitura, a se tornar alfabetizado”
(ROJO, 2009, p.10), porém a própria autora
amplia esse conceito afirmando que conhecer o alfabeto não é suficiente para ser considerado alfabetizado.

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

Sabemos que todas as crianças são
capazes de aprender. Portanto, a instituição
educacional precisa organizar suas aulas e
suas atividades pensando em todos os alunos, visando garantir que todos possam progredir na leitura e na escrita.
A aprendizagem de todos os estudantes
é um compromisso que deve ser assumido
como uma das principais responsabilidades
da equipe gestora da escola, que deve ajudar
os docentes em seu exercício diário, avaliando o processo de aprendizagem dos alunos,
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A leitura na escola tem sido, fundamentalmente, um objeto de ensino. Para que possa
constituir também objeto de aprendizagem,
é necessário que faça sentido para o aluno,
isto é, a atividade de leitura deve responder
do seu ponto de vista, a objetivos de realização imediata. Como se trata de uma prática
social complexa, se a escola pretende converter a leitura em objeto de aprendizagem
deve preservar sua natureza e sua complexidade, sem descaracterizá-la. Isso significa
trabalhar com a diversidade de textos e de
combinações entre eles. Significa trabalhar
com a diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a leitura, ou seja,
os diferentes ―para quês‖ — resolver um
problema prático, informar-se, divertir-se,
estudar, escrever ou revisar o próprio texto
— e com as diferentes formas de leitura em
função de diferentes objetivos e gêneros:
ler buscando as informações relevantes,
ou o significado implícito nas entrelinhas,
ou dados para a solução de um problema
(BRASIL, 1997b, p. 41).

A alfabetização corresponde ao ato de
ensinar a ler e a escrever. No entanto, ler e
escrever estão intimamente relacionados cognitivamente e funcionam como faces de uma
mesma moeda, como se existisse em conjunto, não fazendo sentido falar de um sem
o outro.
A leitura é um exercício cognitivo solitário de refinação do raciocínio, é uma busca
da luz interior e quanto mais se lê mais se
contribui para o autoconhecimento, para a
descoberta dos valores e vontades internas
do sujeito que realiza este ato. Seria possível
discernir o conceito de “escuro” se não existisse o conceito de “claro”? Não, obviamente.
Num outro nível, a relação escrita & leitura se
dá dessa maneira, pois é impossível ser um
bom leitor se não se pratica a escrita fluente, de ideias bem concatenadas, assim como
é impossível ser um bom escritor sem ser
um leitor atento, capaz de tatear significados
ocultos por baixo de um texto aparentemente simples. São sistemas interdependentes, e
a proficiência em um deles não pode existir
sem correspondência com o outro.

Visto que as esferas de utilização da língua são extremamente heterogêneas,
também os gêneros apresentam grande
heterogeneidade, incluindo desde o diálogo cotidiano à tese científica. Por essa
razão, BAKHTIN distingue os gêneros
primários dos secundários. Enquanto os
primeiros (diálogo, carta, situações de
interação face a face) são constituídos
em situações de comunicação ligadas a
esferas sociais cotidianas de relação humana, os segundos estão relacionados a
outras esferas, públicas e mais complexas
de interação social. Estes se formam a
partir dos gêneros primários, absorvendo-os e transmutando-os, e apresentando
frequentemente de forma escrita (KOCH;
ELIAS, 2012, p.55, 56).

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

A leitura acontece por meio da antecipação realizada por meio do conhecimento
prévio e exige do leitor uma reflexão que favoreça a compreensão e a explicação de algo.
Já o ato de ler, para ser completo, deve exigir
o ato de escrever, que é sempre uma tarefa
lenta e gradual. A leitura não é apenas um fim
em si mesmo, é também uma forma de aprimorar a escrita, de oferecer novos caminhos,
novas sugestões de expressão para aquele
que a pratica.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
INCENTIVO DO HÁBITO DA LEITURA
Segundo Sandroni e Machado (1998, p.
23), “O equilíbrio do plano de leitura depende mais do bom senso e da habilidade do
professor do que de suposições e percursos
homogêneos inexistentes”.
Considerando a realidade dos educandos, o professor conseguirá propiciar o incentivo necessário à aprendizagem, possibilitando a curiosidade e entusiasmo dos alunos,
fazendo com que, através da participação dos
educandos em sala de aula, eles consigam
atingir o conhecimento.
O aluno aprende através do lúdico, e
com isso, a linguagem necessita ser clara, no
qual eles sintam estimulados com autoestima,
pois quando o aluno sente sua inferioridade

diante dos outros, acarreta alguns problemas
de ansiedade, angústia e "complexo de inferioridade" onde são prejudiciais ao mesmos.
Para isso, o educador precisa usar estratégias que envolvam uma aprendizagem
colaborativa, onde todos possam se expressar, demonstrando que são capazes como
aluno, exigindo somente mais técnica e metodologia eficientes para esse tipo de modalidade da escrita e leitura. Gomes acredita que:
A aprendizagem da leitura e da escrita é
um processo construído nas interações e
ações entre professores e alunos, tanto
no plano individual quanto no plano coletivo, por meio da linguagem. É, portanto, um processo discursivo que implica
a elaboração conceitual da palavra que,
por sua vez, só pode acontecer quando
as pessoas se encontram e fazem uso
da linguagem em seus grupos culturais.
É necessário possibilitar aos alunos a
construção dos conceitos de leitura e de
escrita; é necessário que os estudantes
compreendam como funciona e se estrutura a linguagem escrita, para se tornarem
autônomos e fazerem uso desse instrumento cultural na vida e na escola. Ao
aprenderem o código escrito, necessitam
aprender, ao mesmo tempo, a linguagem
escrita, seus usos e suas funções; precisam sentir que, na escola, estão lidando
com a linguagem em uso, que é produzida nos contextos das salas de aula, por
professores e alunos, mas também nos
diversos contextos e situações sociais
(GOMES, 2005, p. 42).

Ao letramento utilizado em sala de aula
e alfabetização que estamos acostumados
a ver, o ensino fundamental também é muito importante que esteja de acordo com as
necessidades e características desta fase de
ensino, deve ser bem estruturada e bem organizada, pois o desenvolvimento de atividades lúdicas que ajudem no entendimento dos
conteúdos necessita de espaços amplos que
contribuam para que explorem e façam novas
descobertas, e proporcionem oportunidades
de convivência e troca de saberes e expe30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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riência entre elas e professores, um conhecimento que venha a buscar o aprendizado
cotidiano do aluno.
Outro fator que influencia positivamente
a leitura é a influência dos professores, que
nesta perspectiva devem desempenhar um
papel importante: ensinar as crianças a ler e
gostar de ler. O professor proporciona uma
pequena quantidade de leitura agradável todos os dias, sem compulsão e, claro, desenvolverá na criança um hábito que pode durar
a vida toda.
Desenvolva um plano de leitura equilibrado, integre conteúdo relevante do curso
e forneça uma variedade de livros literários,
como histórias, fábulas e poemas. É incontestável que o aluno é um sujeito capaz de
pensar por si, entretanto o educador tem que
possibilitar essa aprendizagem incentivando
os mesmos a se tornarem autônomos, e atuantes na sociedade.
Esse processo de aprendizagem acontece gradativamente, o aluno aprende a construir suas concepções, trocando experiências
e tomando suas próprias conclusões com seu
meio e seu conhecimento. Para Maria Rufino
(2013 p. 14):
A concepção pedagógica construtivista
não dispõe de material didático com regras e práticas imutáveis, uma vez que
cada aluno é um ser único com conhecimentos próprios e habilidades pessoais
particulares. Também não constitui um
método, e sim uma postura por meio da
qual o educador, mesmo utilizando diferentes métodos, exerce o papel de mediador do conhecimento e de incentivador da
interação, do diálogo e do trabalho em
grupo (RUFINO, 2013, p. 14).

Em meio a muitas atividades que envolvam trabalho em grupo, cada aluno terá
um conhecimento diferenciado quando comparado ao do outro e isso ocorre de maneira
mais individualizada, em que o aluno cada
vez mais usa suas características próprias.

Estimular a leitura e escrita é de suma importância para o desenvolvimento do aluno.
Entende-se que alfabetização com leitura e escrita são fundamentais para o conhecimento do educando, esse é um processo que
acontece aos poucos, dependendo da realidade do aluno, cada uma se desenvolve de
sua maneira, e cabe ao professor identificar,
e ajudar nesse processo. Com isso, propiciar
conteúdos em que busque esse aprendizado
é um papel obrigatório do professor, e, para
que isso aconteça, ele precisa estar apto a
ensinar. Dessa forma:
Fazer um gesto, um desenho, uma pintura, uma gravura, um movimento, uma
dança, uma escultura, uma maquete, brincar de faz-de-conta, decifrar rótulos, seriar
códigos, ouvir histórias, elaborar listas,
discutir impressões de notícias de jornal,
elaborar cartas, trabalhar com receitas,
realizar visitas a bancos, museus, e supermercados e interagir com gibis, livros,
poesias. Parlendas, ouvir música, enfim, a
interação com as diferentes linguagens é
essencial e antecede às formas superiores da escrita (FILHO, 2009, s/p).

Como observamos, o ensino da língua
portuguesa, é um componente curricular que
precisa ser ensinado com muita atenção, sobre como a maneira que os educandos aprendem, e como os educadores transmitem o ensino. Para isso faz necessário entender como
ocorre esse processo de desenvolvimento da
escrita e da leitura na educação infantil, como
se dá as concepções e atividades que os
alunos e educadores produzem em sala de
aula, e como isso reflete no ensino da escrita
alfabética, na teoria construtivista de ensino
e aprendizagem, e como é fundamental e de
suma importância na linguagem dos educandos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo explica que o ensino e a aprendizagem da alfabetização são processos inseparáveis e complexos, mas a modernidade do progresso tecnológico nos diz que o ensino
da alfabetização é um marco muito importante na história da humanidade. Em uma cultura
cada vez mais educada e dependente da leitura e da escrita.
Letramento e Alfabetização portanto são processos que merecem cada vez mais atenção
dos professores e instituições de ensino, para propor novas intervenções e com criatividade vencer no Brasil a barreira da desigualdade social, para elevar os números do país, que
atualmente ainda estão muito inferiores ao esperado e desejável para o uma nação com o
tamanho do Brasil.
É preciso assumir responsabilidades e entender que ambas as abordagens são importantes, e as propostas de melhoria devem englobar desde a escola até a comunidade. O
docente não deve se restringir a meramente transmitir a técnica da leitura e da escrita, mas
também deve buscar fazer a criança compreender o quão fundamental para sua formação é
realizar adequadamente essa atividade.
Além disso, é positivo que ele convide o estudante a colocar no papel suas ideias, desde o começo, desde as fases iniciais de aprendizado. Provavelmente entre esses registros
se encontrará rabiscos, garatujas, alguns números e letras esparsas, isto é, ele está expressando o que ele pensa que é um texto, na sua própria visão infantil. E assim a criança então
“lê” (explica) ao professor o que “escreveu” (traçou no papel), relegando a ele o papel de
escrever de fato o que a criança lhe contou. De tal maneira, o aluno então se vê capaz de
sinalizar seu desejo, sua intenção de escrever, antes de aprender a manipular os símbolos
que nós adultos usamos.
Portanto, o professor deve ser o porto seguro dessas empreitadas infantis, que devem
ser feitas com alguma orientação, mas sempre com muita liberdade na transposição de barreiras na alfabetização.
É preciso lembrar que os problemas são muitos, mas os resultados difíceis de obter
garantem que todos os envolvidos se sintam lentos, mas com bom desempenho. Políticas
públicas, novas leis, instituições que promovam capacitações eficientes, professores dispostos a aprender e ensinar, e uma família e comunidade ativa no letramento e alfabetização
são os ingredientes que o Brasil precisa para fornecer uma educação infantil de qualidade,
com congruência e crescimento sólido, e para isso cada parte desta receita, principalmente
o educador, precisa assumir sua responsabilidade para uma educação mais efetiva.
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LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LEITURA E A ESCRITA
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo principal contribuir para com a formação de
cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação
Infantil e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do educador na formação de
novos leitores. E, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, possibilitando a
formação desde cedo de novos alunos leitores, sendo o educador um mediador, pois será sua
responsabilidade proporcionar às crianças espaços adequados de leitura, transformando estes
espaços em situações prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar que, além de
competência, o profissional da Educação Infantil deve ser um leitor, e ainda, criativo, pois nunca
como hoje a leitura foi tão importante.

Palavras-chave: Educação; Leitura; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo contribuir para com a formação de cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação
Infantil e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do educador na
formação de novos leitores.
Com os avanços tecnológicos e as transformações educacionais percebidas na área
de língua portuguesa nos últimos anos, nota-se cada vez mais a necessidade de atualização
dos profissionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em consonância
com as novas teorias de ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação infantil para a formação
de leitores que possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não somente no espaço
escolar, mas estendendo seu uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento dos alunos através de relações
estabelecidas com seus aprendizados trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao
estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se a relevância de se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento do senso
comum e científico, respeitando o seu estágio de desenvolvimento.
O presente trabalho vem buscar compreender a importância da leitura na educação
infantil, além de investigar modos de ampliar, de forma autônoma e criativa, o interesse dos
alunos com relação ao prazer de ler.
Todavia, falar da leitura no contexto escolar é falar no vazio, se não partimos para a
prática da leitura desde a educação infantil. Assim, se realmente a leitura é trabalhada na
educação infantil, então nossas crianças serão futuros leitores críticos e participativos.
Entretanto, para a realização deste trabalho, tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, com base em autores que conceituam a importância da leitura
na educação infantil.

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

156

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

COMO SURGIU A LEITURA
Segundo Martins (1994, p.7), “o ato de
ler é usualmente relacionado com a escrita, e
o leitor é visto como decodificador da letra”.
Começamos a compreender, a dar sentido
ao que e a quem nos cerca, são os primeiros
passos para aprender a ler.
Um aprendizado mais natural do que
se costuma pensar, mas tão exigente e complexo como a própria vida. Para aprender a
ler e compreender o processo da leitura, não
estamos desamparados, temos condições de
fazer algumas coisas sozinhos e necessitamos de alguma orientação.
No conceito de Zilberman (1999), “tudo
começou quando a sociedade precisou criar
um código reconhecido e aceito por todos,
o qual seria usado para operar as relações
familiares, sociais e econômicas”, ou seja,
começamos a ler desde quando nascemos,
pois começamos a decodificar todos os sinais emitidos por todos ao nosso redor.
Nesse mesmo contexto para Zilberman
(1999),
o ensino da leitura e da escrita na Antigüidade Clássica (Grécia e Roma) enfatizava
de tal forma o domínio do alfabeto, no ensino do nome e da forma das letras a ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia
e pelo reconhecimento oral do nome de
cada letra (ZILBERMAN, 1999).

Com o tempo, passou-se, então, a preocupar-se com a escrita, a forma em como fixar os códigos estabelecidos. Inicialmente, as
anotações eram feitas em tabuletas de argila,
mais tarde em papiros, depois em pergaminhos, papéis de baixo custo, mas perecíveis,
onde o escriba documentava a informação
oral recebida, seja do poeta, seja do administrador que deseja contabilizar seus ganhos e
propriedades.

Este trabalho individual, especializado e
de difícil circulação, prolongou-se até o século
XV da era cristã, quando a invenção dos tipos
móveis e da impressão mecânica propiciou,
pela primeira vez, a produção em escala industrial de textos impressos.
Para que todo material pudesse ser lido
e divulgado, surgiu a preocupação de como
ensinar o povo a ler. Foi então que se instituiu a escola como entidade encarregada de
ensinar, pois havia a necessidade da decodificação das letras por todos.
Mesmo não possuindo pessoal qualificado para desempenhar essa tarefa de decodificar as letras e a alfabetizar, a escola
instituiu os escravos da época, que eram os
que sabiam ler, para ensinar a ler, a decifrar
e decodificar a palavras, pois o leitor deverá,
em primeiro, lugar decifrar a escrita, depois
entender a linguagem encontrada.
Segundo Rosana Becker apud Maricato
(2005 p. 22) para trabalhar literatura com as
crianças é preciso possibilitar a elas o contato
com os dois materiais: aquele que é para ser
lido (livros, revistas, jornais, entre outros) e,
aquele que é para ser rabiscado (folha sulfite,
caderno de desenho, lousa, chão).
De acordo com Nelly Coelho (2000), o
espaço da escola pode ser dividido em 2 ambientes um seria estudo programado (sala de
aula, bibliotecas para pesquisa etc.) e outro
espaço que seria de atividades livres (sala de
leitura, recanto de invenções, oficina de palavra, laboratório de criatividade etc.). Nesta
dualidade de ambientes o aluno assimila as
informações e conhecimentos, e é estimulado
para liberar suas potencialidades específicas
em cada um dos ambientes.
Segundo Edmir Perrotti apud Maricato
(2005 p.25), quanto mais cedo às crianças
tiverem contato com histórias orais e escritas,
maiores serão as chances de gostarem de ler.
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Ao folhear um livro, tocá-lo e observar
suas figuras, mesmo que ainda não decodifique a língua escrita, a criança está ao seu
modo praticando a leitura e, esta prática de
leitura é denominada de “Letramento” por
Magda Soares apud Maricato (2005 p. 18).
A leitura, como produto de uma escola
atuante e preocupada em valorizar a educação, passou a ocupar uma posição de destaque em nossa sociedade contemporânea,
possibilitando ao indivíduo ascender ao mundo do conhecimento, fazendo parte da parcela que acumula o “capital financeiro”. Dessa
forma, portanto, a história da leitura faz parte
da história da sociedade capitalista, onde a
política, para valorizar a leitura como idéia,
precisa estar vinculada ao fator econômico
(ZILBERMAN,1999).
Assim sendo, o leitor de hoje é produto
daquele que inicialmente não se preocupava
em aprender a ler pelo prazer da leitura, mas
sim, para fazer parte da pequena parcela da
sociedade que detém o poder; daí a necessidade de reformular valores, estabelecer novos
objetivos e direcionamentos para o velho ensino da leitura, pois graças aos conhecimentos
atuais da lingüística, hoje é possível compreender como a leitura se tornou mais fácil.
A história da leitura no Brasil é patrocinada pela literatura que ainda hoje busca
sua real identidade. No período colonial, os
poetas não possuíam uma identidade legitimamente brasileira, pois se julgavam portugueses. Daí a dificuldade encontrada em se
escrever a história literária nacional.
A literatura, como instituição patrocinada pela leitura, há tempos vem lutando para
ser reconhecida dentro do país, produzindo
temas de interesse local; lutando pela constituição de seu público; reivindicando, enquanto categoria de escritores, seus direitos;
escolhendo o caminho da profissionalização
por vias paralelas à imprensa, à política ou à
institucionalização de um nome, o do escritor,
em detrimento da arte por ele produzida.

Assim, a literatura, apesar dos avanços
e recuos, revela a natureza dialética da história da leitura, a qual tem a ambição de narrar
o progresso. Nesse processo de crescimento, a história da leitura se liga intimamente
à história da educação, elegendo a escola
como espaço de aprendizagem, valorização
e consolidação da leitura.
Desse modo, para se trabalhar a leitura
na escola, é necessário levar em consideração o método de alfabetização, o tipo de livro
escolhido, didático, paradidático ou outro, a
educação artística e o ensino da leitura.
O país, desde que se tornou uma nação independente, luta para derrubar as altas
taxas de analfabetismo. Entretanto, deve-se
discutir o tipo de método escolhido para alfabetizar, tendo em vista os seguintes fatores: o
porquê de se ensinar a ler, o bloqueio entre o
analfabeto e o processo de alfabetização e a
realidade do analfabeto.
Por outro lado, a escola pouco é qualificada para ensinar a ler, o professor não é
suficientemente preparado e é mal remunerado pelo Estado, e as obras literárias que são
utilizadas em sala de aula não conseguem
formar bons leitores. É inegável a importância
da escola na construção da leitura no Brasil.
Contudo, é preciso que seja feita uma
análise realista do difícil caminho por onde
passa a leitura em nosso país e de como
se dá a ênfase à leitura, pois segundo Barone (2005, p. 33), “é importante enfatizar que
a aprendizagem da leitura e da escrita traz
questões para o aprendiz, mais amplas, que
rompem os limites estreitos colocados pelas
diferentes abordagens teóricas”.
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A IMPORTÂNCIA DA INICIAÇÃO À
LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, a criança amplia
seu círculo de conhecidos, torna-se mais independente, estende os limites das relações
familiares e estabelece comunicação com
mais pessoas, principalmente com crianças
de sua idade.
Essa ampliação das relações requer da
criança um bom domínio de seus meios de
comunicação, principalmente da linguagem.
Além disso, as atividades das crianças se tornam mais complexas e requerem uma linguagem de melhor qualidade.
A leitura de modo geral amplia e diversifica nossas visões e interpretações sobre o
mundo e da vida como um todo. Precisamos
estar atentos a esta questão, pois a ausência
da leitura em nossa vida bloqueia a possibilidade e acaba de certa forma, nos excluindo dos acontecimentos, da interpretação, da
imaginação e da ficção arquitetada pelo autor, seja num romance ou num artigo; numa
crônica ou num conto, numa poesia ou num
manifesto, num jornal ou num ensaio, num
gibi ou numa história infantil ou infanto-juvenil, enfim, são inúmeras as possibilidades de
mergulhar no mundo da fantasia e da realidade encontradas no mundo das palavras
(DAUTO, 2006).
Na Educação Infantil, o professor tem
um papel fundamental, pois é por meio de
suas ações que as crianças podem usufruir
da leitura e da escrita. O que ele faz é basicamente um trabalho de aproximação e familiarização com essa linguagem, que pode
ser organizado em torno de algumas oportunidades.
Quando alfabetizamos, tratamos de incluir todas as crianças no contexto da cultura
escrita, acolhendo suas diferentes práticas
sociais e o sentido que isso tem para elas
(AUGUSTO, 2008, p.188).

Alfabetizar é acompanhar de perto um
longo processo que, ao se iniciar na Educação Infantil pode criar condições necessárias
para que as crianças se familiarizem com a
linguagem escrita e possam usá-la no seu
cotidiano (AUGUSTO, 2008, p.188).
É, portanto, papel de uma instituição
educativa democratizar o acesso às práticas
sociais da leitura e da escrita que estão presentes no mundo letrado, disponibilizando a
todas as crianças as informações necessárias para pensar sobre sua própria língua (AUGUSTO, 2008, p. 188)
O contato com a leitura não garante que
todas as crianças leiam autonomamente ao
final da Educação Infantil, mas assegura a
elas o direito de pensar sobre o assunto, de
explorar idéias sobre o que se lê.
Sendo nessa faixa etária que a criança
tem o maior tempo disponível para ouvir leituras ou fazê-las de forma descompromissada
somente pela curiosidade de descobrir o que
tem nos livros, o sentido das palavras escritas, sendo assim, cabe a nós oferecer desde
cedo, o contato com a leitura ou contação de
histórias de boa qualidade. Sabemos que a
criança que cresce ouvindo história cresce
mais feliz.
A criança é imaginativa, exercita a realidade através da fantasia, mas precisam de
materiais exteriores – todas as formas de escrita – contos – histórias, fábulas, poemas,
cantigas, músicas, para se constituir como
pessoa inserida em uma sociedade.
Assim, aprender a recontar as histórias
tradicionais de sua cultura, preservando as
características da linguagem escrita, apreciar
bons textos, desenvolver comportamentos
leitores, compreender os usos e funções da
escrita e utilizá-los quando necessário, refletir
sobre como se grafa a língua que se fala são
algumas das aprendizagens dessa fase da
vida (AUGUSTO, 2008, p.190).
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Um professor leitor apaixonado pela leitura transmite essa paixão. Quando conta ou lê
uma história para seus alunos transmite esse
sentimento, proporcionando prazer àqueles
que o escutam, porque lê com mais emoção.
Esse professor educa com mais afetividade,
pois a leitura promove esse momento afetivo,
de proximidade, faz aflorar a emoção.
Precisamos de alunos leitores, para
promoção do desenvolvimento intelectual,
psicológico e social deles. Queremos formar
indivíduos capazes de entender o mundo e de
se fazer entender dentro e fora da escola. A
leitura possibilitará isso, uma vez transformada a escola em um veículo para a descoberta
do prazer de ler. Mas a escola pode ir além,
convidando os pais ou outros membros da
família para participar do projeto.
Através da leitura a criança amplia o
conhecimento de família, de pai, de mãe, de
avô, e avó, de amigo, de casa, de espaço,
de imagens, de mundo. E nesse percurso ela
aprende a escutar, nas vozes, nas palavras
que falam da importância nas vitórias, nas
derrotas, nas aventuras, dos mistérios, das
fantasias e aí vão tecendo novos caminhos
em suas mentes e construindo novidades em
suas vidas.
A leitura iniciando já na Educação Infantil torna a criança mais independente e crítica.
E sua prática faz que se torne algo necessário, pois a mesma tem a capacidade de
transportar a criança para qualquer local em
qualquer momento, desenvolvendo a criatividade, levando a resolver situações sem que
ela perceba.
Tal qual dizem os poetas, ler é embrenhar-se em um mundo de magia, diversão
e, acima de tudo, de conhecimentos inigualáveis. É por meio da leitura que ampliamos
nossas habilidades e competências nas áreas
da criticidade e criatividade, ambas as características indispensáveis ao letramento e à
prática da cidadania.

Pode-se dizer que a leitura é um meio
e um fim para nós auxiliares na aquisição/
apreensão do conhecimento, ler não significa ter sempre em mãos um belo livro. Ler é
muito mais que decodificar palavras e textos,
é antes de tudo atribuir-lhes alma, lemos até
mesmo com o coração, em que a leitura é
feita por meio do silêncio, da lágrima ou do
sorriso.

DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM DA
LEITURA
Para dar solução ao fracasso escolar é
necessário elaborar um plano de prevenção
nas unidades escolares. A escola tem a função de preparar a criança para o ingresso na
sociedade promovendo as aprendizagens e
conhecimento de mundo.
As pesquisas atuais mostram que as
escolas não devem mais trabalhar com dados
quantitativos, pois toda a dimensão no ato de
ensinar e aprender devem ser firmados na
qualidade de ensino, na utilização de novas
ferramentas e de todos os recursos que promovam o sucesso da criança na escola.
Portanto, se faz necessário estar atento aos processos avaliativos, muita atenção
com os métodos e crenças, estratégias pedagógicas, relação professor-aluno – aluno
professor, devendo sempre buscar o apoio
da família e efetivar uma boa interação com
a comunidade escolar.
Sabemos que uma criança valorizada,
estimulada é criativa e apresenta um melhor
desempenho. É na escola que a criança encontra espaço aberto para eventos culturais
e educacionais preciosos e desafiadores, que
vão além do momento didático de sala de
aula.
O professor tem que atuar de forma
polivalente porque é na escola que muitas
situações vivenciadas pelas crianças são descobertas, principalmente falando do processo ensino aprendizagem. A escola é o local
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onde acontece de forma efetiva o processo
de leitura e escrita. Sabemos que uma grande
parte da taxa de evasão escolar procedente
das crianças e adolescentes pode estar associada com Transtornos das Aprendizagens.
Em relação ao desenvolvimento da
aprendizagem de leitura e escrita, o professor deve estar atento a alguns sinais, pois
sabemos que a Dislexia vem a ser um transtorno de aprendizagem na área da leitura e
podendo já ser diagnosticada na Educação
Infantil, pelo fato de as crianças com essas
dificuldades apresentarem alguns sinais comuns como:
Dificuldades na pronúncia, dificuldades
de seguir regras, de recontar uma sequência da história, problemas de coordenação
motora, desinteresse por livros, escritas, etc.,
essas crianças respondem bem na oralidade
e sua principal dificuldade é entre a letra e o
som.
Sabemos que uma boa mediação o
professor poderá diagnosticar precocemente e efetivar um trabalho em equipe de forma multidisciplinar no encaminhamento e no
acompanhamento da criança para tratamento
podendo superar essas situações.

Posteriormente, e ainda na mesma unidade, há que selecionar e identificar os equivalentes auditivos (fonemas) através de um
processo de análise e transdução, de síntese
e comparação, a fim de edificar a busca da
significação (conjectura) e avaliar os níveis de
compreensão latentes.
A partir daqui, surgirá uma nova operação de equivalência que compreende a codificação, ou seja, a rechamada que articule,
mas que serão executados e verificados na
área de Broca, isto é, no terceiro bloco. “Dos
motoneurônios superiores frontais, a linguagem interior se transformará em linguagem
expressiva, através da oralidade, ou seja, da
produção de sons articulados” (FONSECA,
1995, p. 165).
Todas essas funções caracterizam a
aprendizagem da leitura. Um problema num
desses blocos: 1º bloco (Cerebelo) – responsável pela atenção seletiva; 2º bloco (Lóbulo Parietal) – responsável pelo processo de
decodificação ou 3º bloco (Lóbulo Frontal)
– responsável pelo processo de codificação
com certeza afetará a aprendizagem da leitura
causando alguma dificuldade.

Para ler o cérebro opera vários circuitos
ao mesmo tempo: os que armazenam o vocabulário, a gramática, o discurso e a interpretação e cada uma destas funções tem lugar
certo no cérebro.
Em Fonseca encontramos como se processa no cérebro a leitura oral: “A leitura, um
dos processos mais complexos da aprendizagem, compreende a discriminação visual de
símbolos gráficos (grafemas) através de um
processo de decodificação que se passa no
segundo bloco, só possível com um processo de atenção seletiva regulado pelo primeiro
bloco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, procuraram-se algumas considerações sobre a prática da leitura observada no dia-a-dia. Em seguida um breve contexto histórico sobre a leitura, o conceito de leitura
e sua função, caracterizando-a como um instrumento de integração pessoal e social.
E ainda, a importância da prática da leitura na Educação Infantil, como contribuição na construção do pensamento da criança e as dificuldades de aprendizagens da leitura. Entretanto, ao
longo deste trabalho buscou-se inspiração, sobretudo, na crença como educadora, que o futuro
está na educação, principalmente na Educação Infantil.
Quanto ao interesse pelo tema, o mesmo originou-se pelo fato de observação durante o
período de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Pedagogia, no acompanhamento do desenvolvimento constante das crianças.
Por essa razão encontram-se sempre cheias de dúvidas e curiosidades, pois elas vivem em
uma sociedade letrada, com muitos atrativos tecnológicos, o que despertam a curiosidade e a
vontade de ler e escrever antes mesmo de freqüentarem a escola, principalmente no que se refere
às séries iniciais, frente a esta realidade, tornou-se relevante uma abordagem sobre a importância
da prática da leitura na Educação Infantil, demonstrando assim, através da escrita a relevância do
educador na formação de novos leitores.
A iniciação à leitura pela criança na Educação Infantil, percebemos o quanto é importante o
papel mediador do professor, pois será de sua responsabilidade atribuir à literatura uma finalidade
significativa à vida da criança de ser e estar no mundo.
O educador deverá avaliar-se continuamente, buscando na teoria respostas para a sua prática. Ou seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar em prática sua teoria. É isto que este
estudo propõe: “Leitura: maneiras de ensinar, maneiras de aprender – uma possibilidade teórica
que se efetiva na prática.
Por meio das leituras e da pesquisa realizada pode-se afirmar que crianças com hábito de
leitura poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura, argumentos, poder de reflexão e crítica
da qualidade dos textos lidos, e principalmente, capazes de inventar, renovar e discordar, de ler
além das palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos críticos e participativos.
Dessa forma, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, pois a mesma possibilitará a formação desde cedo de alunos leitores.
Compreende-se também, o quanto é importante o papel mediador do educador, pois será
sua responsabilidade proporcionar às crianças espaços adequados de leitura, transformando estes
espaços em situações prazerosas de aprendizagem.
Entretanto, cabe ressaltar que, além de competência, o profissional da Educação Infantil deve
ser um leitor, e ainda, criativo, pois nunca como hoje, em que as relações globalizadas exigem a
informação atualizada e abrangente, a leitura foi tão importante. Assim, o desafio está lançado!
São muitas informações importantes, não é mesmo? E elas não se esgotam aqui! Podem
dar continuidade e assim vamos seguindo nossa caminhada. Lembrando que: “Caminhante, não
há caminho, se faz caminho ao caminhar” (PAULO FREIRE).
Assim, meus queridos, sigam seus caminhos e jamais desistam de seus sonhos, suas metas
e de seus projetos.
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A NECESSIDADE DE MANTER UM VÍNCULO FORTE ENTRE
FAMÍLIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

RESUMO: Este artigo visa elencar a necessidade de identificar o princípio de uma educação
de qualidade na educação infantil pautada na relação família e escola, identificada na pessoa
do coordenador pedagógico, para isso, se faz necessário analisar os motivos que a infância
transforma-se em uma fase difícil de compreender e administrar, procurando identificar respostas
a questionamentos ligados a como se dá o processo do educar dentro do ambiente familiar, e
quais as dificuldades existentes, para a compreensão dos problemas que trazem ao iniciar a vida
escolar. O presente estudo busca dar ênfase ao valor da família e sua função na vida de nossos
alunos, como ela surge, e qual a relação entre escola e família no desenvolvimento do indivíduo,
quais as considerações necessárias para que se estabeleça a compreensão da apreensão dos
valores básicos de convivência, e a relação estabelecida entre eles diante da iniciação da vida
escolar do aluno. Diante disto, busca-se contribuir por meio desta reflexão sobre a necessidade
de unir escola e família, bem como entender qual a clientela que temos e quais são os problemas
que nos são apresentados durante a formação da criança, e qual o papel do professor neste
processo. Após tais reflexões entende-se que o real papel da escola na vida destes pequenos
cidadãos ao entrar na escola é contribuir para seu desenvolvimento e convívio em sociedade
considerando algumas práticas pedagógicas que favoreçam estas interações.

Palavras-chave: Criança; Família; Escola; Coordenação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

criança necessita de amor e compreensão para o desenvolvimento de sua personalidade, devendo crescer sob responsabilidade e amparo de seus pais sempre
que possível, salvo algumas circunstâncias (KORCZAK,1986,p.26).

Os pais então exercem grande influência na formação dos filhos, uma vez que são eles
que moldam desde a primeira infância o caráter dos filhos indicando como estes devem se
portar ou agir em meio às pessoas do âmbito social (MARTINELLI,1999,p.28).
O fato de conhecer o indivíduo e ouvir o que ele tem a dizer, com princípios básicos é o
caminho para a construção de uma sociedade mais humanitária e justa, cabe à família desta
forma fortalecer os laços com a instituição escolar para que juntas, ambas possam por meio
de seus conhecimentos, formar o caráter do indivíduo.
O primeiro papel da família é garantir à criança o primeiro contato com as regras e costumes sociais maternos. Assim é preciso entender como surgem estes grupos sociais, o que
é família, escola e qual a importância deles para a construção psicológica deste indivíduo
para a sociedade.
A integração da criança indica qual o tipo de adulto ele será. Após seu desenvolvimento
a sociedade se incumbirá de cobrar desta criança já adulta, o aprendizado adquirido por ela,
sendo necessário respeitar e reconhecê-la como pessoa, para que ele aprenda a conviver e
tenha suas potencialidades destacadas.
A inteligência da criança trabalha baseada em informações transmitidas pelo meio, advindas de combinações criadas por estas informações armazenadas é que a criança vai se
moldando. A função da família é então, o de disseminar bons hábitos, exemplificando como
agir adequadamente em todos os ambientes sociais.
Segundo Vygotsky apud OLIVEIRA (2011,p. 36) o indivíduo aprende pelas interações
sociais que estabelece, cabendo primeiramente aos adultos que convivem com ela oferecer
subsídios para que as escolhas a serem feitas sejam adequadas.
O diálogo construído entre os familiares deve ser o melhor vínculo de informação da
criança, uma vez que por meio dele, as informações e as relações de confiança se estabelecem contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio e para a construção da sua autonomia,
favorecendo seu desenvolvimento escolar. O incentivo familiar tem a finalidade de favorecer
a aquisição de bons hábitos de convivência, construindo as relações sociais e pessoais da
criança, facilitar o convívio escolar.
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O SURGIMENTO DA FAMÍLIA
Segundo o dicionário Aurélio, (1998,
p.132) Família é um grupo de pessoas aparentadas que vivem geralmente na mesma
casa, particularmente pai, mãe e filhos, ou
duas pessoas de mesmo sangue, origem e
ascendência. Desde que nasce, o homem
está incluso neste grupo social de mesma
linhagem, estando resignados a seguir seus
ensinamentos valores e crenças para aprender a conviver em sociedade (SILVA, 1980).
Dentro da relação desenvolvida nestes
grupos, estabelece-se uma prática de troca
que permite a transmissão e o ensinamento
de valores que determinam a educação familiar. A troca garantirá a convivência com outros grupos sociais, favorece ou desfavorece
a aceitação da diversidade, a família funciona
então como uma célula que contribui para
inúmeras relações que nos permite conviver
socialmente por meio das orientações e valores que não são transmitidos, orientando-nos
na maneira de agir (CAVALCANTI, 2011,p.34).
É a partir dos ensinamentos recebidos,
que o indivíduo se conscientiza do papel social, conhecendo assim seus direitos e deveres podendo identificar-se nos diversos
grupos de convivência. Assim, a família deve
oferecer algumas concepções que favorecem
o fortalecimento de normas, regras, ordens
e proibições que contribuem para o entendimento do certo e errado, conceitos estes
básicos para a formação do indivíduo.

de convívio social na fase adulta, permitindo
à criança reconhecer a autoridade de pais e
professores.
Desta forma para seu convívio em sociedade, seguem-se assim as ordens hierárquicas pré-existentes, cabendo à família favorecer o convívio da criança em sociedade de
maneira adequada para que ela se perceba
no outro, se veja no lugar do outro, e saiba
respeitar as diferenças entre as pessoas.
Esta afirmativa torna-se importante, uma
vez que se refere às limitações necessárias
para o desenvolvimento da família, pois quando se é pequeno, esta instituição é a primeira
referência em sociedade na qual vivemos. O
desrespeito às regras acima citadas, o egocentrismo presente na criança, impera, favorece a sua busca por todos os espaços e atenções, incomodando o grupo que está sendo
inserido no período escolar.
O egocentrismo diminui quando a criança modifica sua vivência social, iniciando sua
participação em outros grupos, seguindo as
orientações oriundas da família, começa a
participação social pela escola. A escola pode
ser vista então, como o espaço propício para
a ampliação das convivências, ampliando-se
à medida que se convive com as diferenças
entre as pessoas, diferentes classes sociais,
e diferentes cleros, valorizando o espaço, sendo um mediador de relações e saberes.

A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Kant (1775) apud Aquino (1996) declara em seus estudos que um homem só pode
ser homem, por meio da educação, sendo
que este somente pode ser educado por outro homem, por falta de disciplina e orientações, o homem em questão é considerado
mal-educado.

Segundo a Constituição Federativa do
Brasil (1988) em vigor, a educação é em primeiro lugar dever da família e em segundo
lugar do Estado, sendo que o papel familiar
é favorecer o convívio com as regras sociais
em vigor, e da escola, qualificar o indivíduo
para que este convívio seja melhorado.

A disciplina, um caminho capaz de delimitar a ação infantil, favorecendo o autocontrole, facilitando a compreensão das regras

Conforme a Constituição é necessária a
união das duas autarquias para a contribuição
do desenvolvimento da criança, não eximindo
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família, nem escola de suas obrigações, oferecendo, porém, uma interpretação deturpada
da função de ambas na formação emocional
dela.
O desenvolvimento emocional da criança é instituído na infância conforme limites
que lhe é estabelecido, estes são responsáveis pelas regras e leis determinadas pela sociedade, estes termos são transmitidos pela
família, sendo que transferidos corretamente,
são essenciais para o bem viver em comunidade, e quando estes extremos faltam, acontece o desinteresse entendidos pela criança
como falta de amor.
Transmite-se a escola hoje, o papel de
suprir a negligência dos pais diante destes
limites, sendo que estas obrigações, não são
dela. A escola tem o papel social de ser transmissora de conhecimento, e de promotora de
relações, atribui-se à família deveres que lhe
são propícios, como por exemplo, a questão
de valores.
Desta forma, a família tem um papel
muito importante na vida e na formação do
indivíduo, uma vez que as experiências partilhadas na escola têm por base o convívio
familiar da criança.
Assim, os valores fornecidos pela família devem estar presentes nas relações casa
/ escola e escola / casa, desenvolvida como
um treino social que permite refletir-se no outro, percebendo-se mais um neste grande grupo social que está incluído.
A função primeira da família é, então,
influenciar na criança conceitos e valores sociais adequados, além de, ajudar no papel da
escola que possui a função de socializar os
conceitos transmitidos, ampliando a aprendizagem e o conhecimento da cultura de um
povo.
Rousseau (1767) afirma que as influências positivas e negativas a que o indivíduo
está exposto, podem se ligar a duas vertentes

importantes de seu desenvolvimento, seriam
elas:
A sociedade considerada influência
externa e os estímulos recebidos e interiorizados, propiciam às crianças receberem
diversas informações. No entanto, por meio
das relações estabelecidas entre as ações
internas e externas é que se determina sua
formação.
O conflito criado é o que determinará
se a pessoa terá ou não um bom caráter. De
acordo com os estímulos recebidos, a personalidade da criança poderá modificar-se de
acordo com as ações externas e internas.
Assim sendo, conforme a orientação da
família para o indivíduo, diante de seus direitos e deveres e dos limites estabelecidos, é
que este agirá na escola ou em qualquer local
social que estiver exposto.
O desenvolvimento da pessoa está então baseado no que se oferece em sua primeira infância, pois é no seio das relações
familiares que se ensinam valores humanos
básicos e universais como respeito, amor, dignidade, humanidade etc.
Segundo Vygotsky apud Oliveira (
1991), o desenvolvimento é o processo por
meio do qual, o indivíduo se constrói ativamente de acordo com as relações que se
estabelece com o meio físico e social, conforme suas características, o desenvolvimento
possui uma dinâmica própria que resulta da
atuação de princípios funcionais, que agem
como uma espécie de lei constante.
Para que estas características sejam
formadas, é necessário que as ações e operações motoras mentais, sejam originadas de
ações que favoreçam a formação social do
indivíduo. O ponto baseia-se na formação do
desenvolvimento cognitivo e afetivo do indivíduo, acrescentando-se a estes, o desenvolvimento da linguagem, ligando-se ao desenvolvimento cultural da criança.
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A construção de conhecimento acontece por meio do desenvolvimento da aprendizagem, sendo ponto essencial desta formação,
as interações favorecidas pelo ambiente. “O
processo de educação, deve então ser transmitido precocemente na Infância “ ( MEAD,
2011, p.40),assim é necessário ampliar os
vínculos existentes entre escola e família para
a formação adequada do indivíduo.
A escola, bem como a família, tem a
função de disseminar, ampliar e trabalhar valores e conceitos essenciais para a construção de saberes e habilidades que contribuam
no desenvolvimento da pessoa. Considera-se
que a cultura local auxilia no desenvolvimento
intelectual das crianças contribuindo para a
construção da sua individualidade ( MEAD,
2011, p.40).

A INTERAÇÃO DO PROFESSOR
COORDENADOR E DOS ALUNOS
A sala de aula é um exemplo de interação social, é por meio da relação professor-aluno, aluno-aluno, hábitos são desenvolvidos
sendo estes carregados durante a vida dele,
portanto, a escola é um local de encontros
existenciais, que interfere na personalidade
do indivíduo, orientando seu desenvolvimento
posterior.
A construção do indivíduo se dá por
meio dos grupos sociais dos quais este participa, uma afirmativa é que estes formam o
indivíduo desenvolvendo hábitos durante a
convivência social para se construir o saber,
é preciso participar deste, para adquirir a valorização das relações.
Estas interações humanas são vistas
com função educativa, mais importante que o
saber sistemático, pois a partir dela, o conhecimento se constrói. O professor tem a função de incentivar, e orientar para que o aluno
se esforce a aprender. Neste contato, cria-se
um processo no qual o diálogo é importante.
A base para a construção do conhecimento,

portanto, é o diálogo, desencadeado por meio
de uma situação problema ligada à prática,
construindo uma síntese e transformando-se
em conhecimento organizado.
Assim o coordenador é educador, pois
este, possui conhecimentos que se utilizam
na vida, sendo passado aos alunos, a construção do conhecimento é, portanto, um processo que se dá por meio da relação entre
pessoas, que tem como ponto a relação
criada entre educando – educador. Faz-se
necessário conceber o aluno como um ser
ativo, que formula ideias, desenvolve conceitos, e resolve problemas de vida prática por
meio de atividade mental, capaz de construir
seu próprio conhecimento. É preciso que ele
exerça sua atividade mental sobre objetos e
ações oportunizadas por ele.
A relação, coordenador, aluno para ter
eficiência deve ser biunívoca dialógica, no
qual o coordenador fala, mas também ouve,
incentivando o aluno a operar mentalmente,
à autoridade de forma que a perceba como
uma autoridade amiga que estimula, incentiva
e orienta.
O coordenador tem o papel de construir conceitos em direção a autodisciplina,
sendo definido seu papel como organizador
de um conjunto de normas criadas não para
intimidar a criatividade natural das crianças ,
mas para permitir que elas se desenvolvam
livremente, por meio desta ideia a criança se
desenvolve por meio do respeito mútuo e pela
reciprocidade de sentimentos, para que haja
uma aprendizagem efetiva e duradoura, é preciso que existam objetivos definidos e que
levem o aluno à reflexão. É por meio desta
motivação que se vitaliza o ato de estudar e
aprender.
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A CONTRIBUIÇÃO QUE A UNIÃO
ESCOLA /COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
/ FAMÍLIA PODE DAR À FORMAÇÃO DO
INDIVÍDUO
A família, bem como a escola, é definida em sociedade como grupos sociais essenciais ao desenvolvimento humano.
Segundo Cavalcanti (2011, p.33), cada
grupo social tem a função específica na vida
do indivíduo, no caso da família em especial,
ela tem como papel primeiro, promover a
transmissão de valores e princípios de convivência para seu bom relacionamento em
sociedade.
A escola por sua vez, tem a função de
disseminar os saberes, bem como reforçar a
aprendizagem de valores já transmitidos pela
família, oferecendo práticas diárias que os coloque em uso.
Porém, para a eficiência do trabalho da
escola, é necessário que “pais e professores
tenham clareza suficiente sobre a visão de
mundo, de homem, e os valores correspondentes que estão sendo transmitidos”(CAVALCANTI, 2011, p.30).
Dessa maneira, é preciso que todos,
pais, professores e indivíduos em formação
se vejam participantes do processo de construção a que se está exposto. A LDB ( Lei de
Diretrizes e Bases da Educação,2006), determina que a função da escola seja o de formar
cidadãos pensantes com princípios de ética e
cidadania, porém para alcançar estes objetivos é preciso que a base dada em casa seja
sólida e frequente, ambos os grupos falando
a mesma língua, usando regras que favoreçam este convívio.
Ao pensar na clientela que temos nos
deparamos com diversos tipos de crianças
que são portadoras dos diversos tipos de
problemas, necessidades e diferenças que
necessitam ser analisados de maneira im-

parcial para que se ofereça uma educação
significativa. Os alunos de hoje desconhecem
a função da escola e buscam impor as suas
características, causando a indisciplina que
assola nossas escolas, este não tem consciência do que venha a ser valores.
Os educandos que temos se apresentam de maneira adversa, pois ao serem colocados em meio social, fora do seio familiar,
estão além do que se espera de ações e atitudes de convivência adequadas. Recebemos
na escola, crianças de famílias desestruturadas, na qual não se tem uma visão de pai
ou esta é muito rara, devido a violência, as
drogas, ou a própria desorganização familiar
(divórcio, separação etc.)
As crianças têm por diversas vezes,
mães, que têm de manter a família trabalhando em jornada tripla, sem tempo para os
cuidados maternos deixando que seus filhos
sejam cuidados e educados pela televisão,
mídias e tecnologias.
As tecnologias em referência, fornecidas pela sociedade capitalista em que estamos inseridos transmitem informações inúteis, diminuindo os estímulos oferecidos e por
sua vez desestruturando sua criatividade. Fato
responsável pela desvalorização das regras
sociais, e de convivência, sendo-lhes transmitida somente a ideia do poder, extinguindo
completamente os limites sociais.
A família não oferece limites aos seus
infantes. A criança pode fazer o que desejar
por ser criança, esquece-se de que esta vai
crescer e vai transformar-se em um adolescente também sem meta, sem a dita moral,
incapaz de diferenciar o certo do errado.
Assim diante de olhares reprovadores
chegam alunos indisciplinados aos bancos
escolares impondo-se humilhando professores que se sentem impotentes diante dos fatos. Sob a responsabilidade da escola fica a
tarefa de educar e transmitir valores sociais
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ao indivíduo que ali se encontra, transformando o ambiente de disseminação do saber em
local para a construção das relações humanas adequadas.
Ao professor cabe então, orientar esta
criança não só intelectualmente, mas também
socialmente, mostrando-lhes qual a importância
de conviver corretamente em sociedade. Muitas
vezes este profissional, já tem sua família que
precisa cuidar, educar e oferecer os limites necessários, mesmo assim, chega à escola com
a responsabilidade de assumir o papel de pai
adotivo de muitos adolescentes que não possuem a devida atenção de seus genitores.
A maioria das crianças não comparecem às aulas, pois as famílias não dão a devida importância ao espaço escolar desrespeitando a qualidade intelectual do professor,
uma vez que lhes é transmitido que o sucesso
e o dinheiro poderão vir de outras fontes e
não mais dos bancos escolares.
A falta de maturidade das pessoas para
identificar a importância da escola na vida
do indivíduo prejudica muito a construção
de uma sociedade digna, com a falência da
instituição Família, e com o despreparo das
entidades educacionais.
Os educandos encontram-se desprovidos de fatores morais e com isto não possuem
sentidos básicos de cooperação, responsabilidade, solidariedade, respeito, reciprocidade
etc., valores considerados pelo adulto, mínimo
e necessário para se conviver bem. A escola
pode ser considerada então o lugar no qual
se busca a formação e a instrumentalização
do indivíduo para que este seja participante
da sociedade em que está inserido de forma
a ser considerado um cidadão.
Esta formação dá-se por meio, das relações humanas estabelecidas que tem como
função transmitir valores éticos, cidadania, o
que de certa maneira amplia o papel da escola diante da educação do indivíduo.

O professor passa a ser mais do que
um instrutor técnico, tendo agora o papel de
ser “elo” de ligação entre escola e família uma
vez que ele, o professor está sempre em contato direto com os três segmentos sendo um
importante eixo de ligação neste tripé social
que envolve família / aluno / escola.
A inter-relação promovida pela visão
de homem e de mundo transmitida pelo professor contribui para a formação do caráter
dos alunos promovendo a transformação da
consciência.
Segundo Cavalcanti, 2011(p.31), é
questão fundamental que o professor transmita aos seus alunos a importância de sua
existência e a sua responsabilidade como ser
humano participante da comunidade.
Avaliando a reflexão sobre a ação e reavaliando assim as relações pré- estabelecidas entre família e escola, por intermédio do
professor, uma vez que este favorece trilhar
novos caminhos, é possível lembrar frequentemente à família e ao aluno qual o papel
social da escola .O mesmo se resume em
agente transformador do meio, diante de suas
experiências e comportamentos.
O professor por sua vez não deve esperar que seus alunos sejam indivíduos passivos, mas deve percebê-los como seres sociais, que possuem um histórico familiar que
vêm de encontro com que se aprende na escola. O aluno ativo demanda mais trabalho,
porém se este traz valores familiares incluídos
nos seu desenvolvimento, sua curiosidade,
participação e seu retorno diante das atividades propostas são muito mais aproveitáveis,
pois acrescenta novos saberes.
Porém, para entender suas habilidades,
é necessário que o coordenador estabeleça
esta proximidade com a família para o reconhecimento de seu histórico familiar realizando as considerações que se deve fazer para
contribuir com seu aprendizado.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA
ESCOLA COMO PRÁTICA SOCIAL
Ser matriculado na escola como prática
social é uma necessidade, de cada indivíduo,
pois, fora dos muros da escola, não se realiza
algumas interações, como citado por Freire,
(1987), não se vai a ela apenas para aprender a ler, e sim para entender o mundo, é um
meio de o indivíduo se socializar obter informações necessárias e se comunicar.
As relações além dos muros da escola
possuem um caráter de autonomia, de independência, que permite ao aluno ser dono do
seu saber, assim que deveria ser a escola, um
local de construção que possuísse sentido e
valores para os alunos, como papel principal
ajudar na construção da personalidade do
indivíduo.
O problema está no fato de a família
visualizar a escola como mera reprodutora
dos saberes, excluindo-a do desenvolvimento
real do aluno, atribuindo-lhe o papel de construtora de uma sociedade dominante. É difícil
para o educador transferir as oportunidades
oferecidas no exterior da escola para seu interior, pois, nem tudo o que se experimenta
fora pode ser reproduzido dentro dos muros
da escola, lá fora, o aprendizado se mostra
desafiador, e é assim que a escola deve ser,
transformadora de aluno em indivíduo confiante.

A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO DENTRO
DA ESCOLA
A criança tem a oportunidade de participar de outro meio sociocultural, interagindo
com diferentes parceiros, garantidos na CEI,
creches e EMEIs , esta oportunidade. O compromisso das instituições escolares gira em
torno de garantir o direito de viverem situações acolhedoras, e desafiadoras selecionando os valores dos ensinamentos oferecidos.

Segundo os RCNEI (Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil 2007)
E O BNCC (2017) apresenta, alguns princípios básicos para guiar a efetivação do compromisso proposto são:
a)
O desenvolvimento da criança
por meio de um processo recíproco;
b)
Educar e cuidar entendendo que
ambas são inseparáveis;
c)
O adulto é mediador da criança
em toda a aprendizagem;
d)
Favorecer a parceria com as famílias, considerando-a o ponto principal para
a realização do trabalho.
As parcerias estabelecidas são importantes pelo fato de as crianças construírem
uma relação humana nas atividades socioculturais oferecidas de maneira concreta, às
mesmas mobilizam e modificam ao mesmo
tempo seus saberes fundamentais e suas funções psicológicas, afetivas, cognitivas, motoras, linguísticas desenvolvendo novos aprendizados durante elas.
As múltiplas experiências favorecem a
apropriação de códigos criados pelo homem
dando sentido a todas as relações com o
mundo à natureza e a cultura, estando estas,
interligadas a outros mundos como a técnica,
a ciência, a política e a arte, fazendo parte da
produção humana, relacionadas nelas mesmas.
Frequentar a escola e aprender, pode
ser entendido como o processo de modificação e aperfeiçoamento do modo de agir,
sentir e pensar informações após, construir
a maturação orgânica de cada experiência.
O aprendizado é favorecido devido à relação
com diferentes parceiros na relação das mais
diferentes tarefas, por imitação ou por transmissão social, por meio destas relações é
possível desenvolver habilidades por vezes
escondidas ressignificando a educação.
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Educar nada mais é que atender a necessidade da criança oferecendo-lhe condições para que ela se sinta bem e segura,
suprindo todas as necessidades básicas garantindo-lhes o sono, o alimento, a acolhida,
o suprimento de suas necessidades, físicas,
biológicas e psicológicas, papel este da família, bem como da escola.
Desta forma pode-se afirmar que cuidar
é também educar, pois ao suprir estas necessidades, estamos contribuindo para a formação da criança no âmbito global, permitindo
que modifique sua maneira de agir, pensar e
sentir transformando ambas as ações, cuidar
e educar inseparáveis de toda ação educativa
proposta pelo professor. Cuida-se quando as
atividades propostas implicam em :
• Acolher as crianças em todos os momentos difíceis, fazendo com que ela
se sinta acolhida e segura, orientando-a sempre que necessário. Apresentando-lhe o mundo, a natureza,
a sociedade e a cultura, incluindo a
linguagem verbal;
• Garantir-lhe experiências de aprendizagem bem-sucedidas, sem diferenciar as crianças com dificuldades de
aprendizagem, independentemente
de suas necessidades especiais ,
etnia ou condição social;
• Trabalhar na perspectiva de que
as crianças possam cuidar-se mutuamente, buscando responder por
suas dúvidas, respeitando as diferenças promovendo a autonomia;
• Educa-se quando o trabalho educacional proposto gira em torno de:
• Trabalhar para que as diferenças e
os preconceitos étnicos – raciais e
outros pré-conceitos sejam eliminados, fortalecendo a construção de
vínculos afetivos e de autoestima entre as crianças compreendendo que
o diferente é igual desenvolvendo o
respeito e a solidariedade;

• Promover a educação buscando a
paz, a liberdade e o respeito a vida,
contribuindo para a formação de vínculos entre as pessoas e todos os
seres vivos;
O coordenador é o parceiro mais importante para a construção da aprendizagem da
criança, este deve ser sensível às necessidades e desejos favorecendo as relações que
se estabelecem entre si. Esta mediação se dá
quando o professor busca integrar a criança
com significações históricas, que contribuem
para que a mesma entenda o que ocorre no
mundo, desta forma, a atitude que o educador
toma diante do seu aluno é que direciona a
qualidade e a eficiência do trabalho realizado,
garantindo ou não o desenvolvimento desta
criança.
O trabalho relacionado com as famílias,
requer de os educadores buscar entender
suas dificuldades, contribuindo para que se
estabeleça a parceria, favorecendo a construção de um trabalho pedagógico eficiente.
O momento propício da instituição escola estabelecer esta parceria, ocorre na adaptação
das crianças novas na unidade, o que dá aos
pais a chance de transmitir ao professor informações sobre as necessidades, dificuldades
e bagagem de conhecimento do aluno contribuindo assim para que o projeto pedagógico
seja adaptado para incluir este novo aluno na
unidade.
Outro fator indispensável é informar à família a programação que será trabalhada com
o aluno, mediando a aprendizagem realizada
pelo mesmo, ajudando a criança a formar hábitos de convivência que facilitem o seu dia
a dia, sintonizando a escola e a família, para
que este aprendizado seja significativo. Para
tanto, é preciso que o professor desenvolva
habilidades que perceba estas necessidades,
aprendendo ao mesmo tempo, lidar com a
emoção e as dificuldades dos pais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ao coordenador reformular as suas próprias emoções e valores, para facilitar a
relação com as famílias e com os alunos uma vez que, o grande beneficiado com estas relações passa a ser a criança. A construção do conhecimento é fundamental para o processo
educativo, pois por meio dela as pessoas terão base para seu desenvolvimento, aprender a
conviver com seus defeitos e respeitando o limite do outro, porém, para que esta construção
seja significativa, o professor deverá servir como orientador, para o grupo, e não como detentor do saber.
É fundamental, agir como mediador, dos interesses para a construção do bem comum,
não rotular respeitar as diferenças, dividir atenção igual para todos, ouvir todas as opiniões
emitidas e desenvolver regras coletivas.
O coordenador dentro da proposta de organizar o processo educacional tem duas
alternativas, para reconhecer a realidade do seu trabalho: conscientizar-se desta realidade,
procurando transformá-la ou aceitando o aluno que se tem, e acreditar na mudança do outro,
assim ao orientar ele deverá ter firmeza ao dirigir-se aos seus alunos sem rigidez. Mostrar-se
seguro, com convicção do que quer passar para eles. Deverá preocupar-se com o programa,
pesquisar, trocar experiências entre outros.
O coordenador deve manter uma proposta adequada de trabalho no qual o aluno seja
levado a desenvolver seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença,
com base no que se ensina. A construção do conhecimento é fundamental para o processo
educativo, pois por meio delas, as pessoas terão como base para seu desenvolvimento, aprender a com as diferenças e respeitar o limite do outro para que esta construção seja significativa.
O sucesso na proposta é reformular o saber, para que seu trabalho seja significativo, tornar
a escola um local acolhedor e interessante.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO E LUDICIDADE NA
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo aborda o tema: Práticas de Letramento e Ludicidade na Aprendizagem.
Temos como objetivos para este estudo apresentar as principais concepções sobre as práticas de
letramento e abordar aspectos do lúdico e da ludicidade nas práticas de leitura e escrita na escola.
Trata-se de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva e a pesquisa teve o embasamento
dos seguintes autores: Brougère (2003), Colello (2005), Di Nucci (2005), Ferreiro (2007), Soares
(2006), dentre outros. É possível afirmar que o lúdico na escola deve permear as atividades de
letramento e alfabetização, apresentando um significado e um propósito e desenvolvidas em
um ambiente que facilite a aprendizagem com uma diversidade de materiais. Neste sentido é
necessária a criação de um ambiente estimulador em que a leitura e a escrita façam parte do
contexto, estimulando a imaginação e o processo de criação das crianças. Os recursos que
são disponibilizados no ambiente educativo, não devem ser neutros, devem ter uma finalidade
específica e devem ser pensados para o contexto de aprendizagem em que se apresenta. Os
recursos devem ultrapassar a lógica de decoração escolar e se tornar algo vivo, que contribua
para a interação das crianças e para a construção de suas aprendizagens voltadas às práticas
de alfabetização e letramento.

Palavras-chave: Letramento; Ludicidade; Aprendizagem; Alfabetização; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo aborda o tema: Práticas de Letramento e Ludicidade na Aprendizagem.
Podemos elencar como objetivos para esta pesquisa apresentar as principais
concepções sobre as práticas de letramento e abordar aspectos do lúdico e da
ludicidade nas práticas de leitura e escrita na escola.
A escolha da temática se deve ao fato de o tema ser de grande relevância na formação
de professores e nos contextos diários em sala de aula, o que justifica a pesquisa sobre o
tema. Temos a seguinte problematização para estudo: De que maneira ocorrem as práticas
de letramento e alfabetização nos contextos educacionais atuais e como a ludicidade pode
auxiliar neste processo.
Este estudo apresenta um capítulo com a temática: Práticas de Letramento e a Importância do Lúdico nos contextos de aprendizagem. Os estudantes devem entender os motivos
pelo qual devem aprender a ler, devem diariamente explorar os diversos tipos de textos e
compreender a sua função social, e tudo isso deve acontecer de maneira natural, para que
ele se sinta motivado a descobrir a leitura e a se maravilhar com cada avanço.
Ao refletirmos sobre os processos da alfabetização e os seus avanços, entendendo que
o letramento e a alfabetização devem fazer parte do cotidiano do aluno, ele passa a formar
um aluno crítico do ponto de vista de que este aluno vai pensar sobre o mundo ao seu redor
e assim agir socialmente sobre ele.
A alfabetização ocorre concomitantemente ao letramento, porém, o letramento ocorrerá
ao longo de todo o percurso escolar visto que a leitura evolui em sua complexidade, os diferentes gêneros textuais e tipologias possuem em sua essência o uso nas práticas e contextos
sociais diferentes e a depender da competência leitora será oferecido ao aluno conforme seu
desenvolvimento para entender, refletir, compreender e formar conceitos e opiniões daquilo
que leu, interpretando e compreendendo o texto.
O uso da tecnologia no ambiente alfabetizador pode se efetivar por meio do computador
que permite formas diferentes de aprendizado, os símbolos, as teclas e as letras permitem que
a criança adquira noções sobre a quantidade de letras, que estas são usadas repetidamente
nas diferentes palavras, etc. Os recursos tecnológicos podem complementar o processo de
alfabetização e letramento com o uso da internet, observação de diferentes formas de escrita,
dentre outras.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO E A
IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NOS
CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM
Na década de 1960 iniciam os questionamentos sobre os métodos de alfabetização
e tinham como base as dificuldades apresentadas na aquisição da leitura e da escrita,
neste sentido, estas aprendizagens deveriam
estar relacionadas com as demais experiências vivenciadas fora do âmbito escolar, em
casa e no meio social.
Com estes questionamentos, a partir de
1980, o ensino da leitura e da escrita, que
priorizava a memorização, passa a ser criticado e diferentes pesquisadores de diversas
áreas passam a estudar tal questão, buscando uma nova definição.
O processo de alfabetização no Brasil
ocorreu com a colonização dos índios, pelos
padres jesuítas, com vistas a necessidade de
“dominar os povos primitivos – índios, que
aqui se encontravam, e que foram submetidos
à catequese cristã no intuito de servir aos interesses exploratórios e dominadores.
Araújo (1999, p. 464) enfatiza que “o
leitor comum brasileiro em quinhentos praticamente inexistiu, ou existiu em níveis bem
diminutivos: leitores foram os Jesuítas e mesmo estes tinham poucos livros”,
A origem do termo alfabetizar deve-se ao
ensino do alfabeto e ao primeiro método de ensino, utilizado na Grécia antiga,
como aponta Rizzo: [...] enfatizava de tal
forma o domínio do alfabeto (ensino do
nome e das formas das letras), a ponto
de o processo iniciar-se pela caligrafia
e pelo reconhecimento oral do nome de
cada sinal (letra). Esse procedimento era
bastante repetitivo e demorado e transformava-se, numa fase posterior, na conjugação de dois, depois três sinais para
serem “lidos” juntos, formando assim
novos sons, sem qualquer preocupação
de ligação destes a significados (RIZZO,
2005, p.14).

Souza (2005) aponta que cabe ao professor promover condições necessárias que
auxiliem o desenvolvimento da criança, com
base nos princípios da autonomia e do exercício da cidadania. As atividades diversificadas
e o contato com diferentes materiais contribuem nesse processo à medida que propiciam diferentes formas de aprendizagem e o
contato com diferentes materiais alfabetizadores e pensados na perspectiva do letramento.
A escrita surgiu a cerca de 5.000 antes
da era cristã e durante muitos anos esteve
associada às relações de poder e as práticas
religiosas, impedindo que todos os cidadãos
tivessem acesso. Com as crescentes mudanças que ocorreram nas sociedades em seus
diversos segmentos, o domínio da escrita foi
se tornando fundamental e indispensável no
cotidiano, impulsionando as transformações.
A este respeito é possível considerar
que:
Com a escrita cada vez mais enraizada
nas sociedades, surgiu a necessidade de
se aprender a ler e a escrever como oportunidade para a aquisição de informações
que poderiam ser utilizadas para melhorar
a qualidade de vida e a produtividade no
trabalho (DI NUCCI, 2005, p. 48).

Di Nucci (2005, p.62) afirma que a
maioria dos indivíduos acredita que é em
casa que naturalmente se aprende a língua
materna. Durante muito tempo compreendi
que a aprendizagem da língua estava ligada
a imitação das crianças ao adulto. Mas recentemente pesquisas sugerem que as crianças
aprendem a partir da interação com a linguagem e as necessidades sociais.
Di Nucci destaca que a descoberta da
escrita, pela criança, ocorre muito antes do ingresso escolar, ela desenvolve aprendizagens
significativas conforme interage com eventos
de letramento de sua cultura, elabora hipóteses sobre a função da escrita a partir do
conhecimento que tem da língua oral.
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Os estudantes devem entender os motivos pelo qual devem aprender a ler, devem
diariamente explorar os diversos tipos de textos e compreender a sua função social, e tudo
isso deve acontecer de maneira natural, para
que ele se sinta motivado a descobrir a leitura
e a se maravilhar com cada avanço.
Ao refletirmos sobre os processos da
alfabetização e os seus avanços, entendendo
que o letramento e a alfabetização devem fazer parte do cotidiano do aluno, ele passa a
formar um aluno crítico do ponto de vista de
que este aluno vai pensar sobre o mundo ao
seu redor e assim agir socialmente sobre ele.
Silva; Duarte (2013) enfatiza que tais
questões nos levam a pensar sobre os espaços disponíveis na escola e como tais espaços são utilizados de forma a promover
a aprendizagem. Neste sentido, o professor
deve criar condições e situações de aprendizagem diferenciadas no sentido de contribuir
neste processo.
Pensar sobre os espaços e materiais e
sobre a forma de trabalho com o ambiente
alfabetizador não é tarefa simples e é preciso que o professor tenha consciência do seu
papel enquanto facilitador da aprendizagem
dos alunos.
Alves (2007, p. 98) afirma que o trabalho para iniciar a alfabetização depende da
integração dos processos neurológicos e da
evolução de algumas habilidades, dentre as
quais o esquema corporal, a coordenação Visio motora, as habilidades visuais e auditivas,
dentre outras.
O processo de alfabetização da criança
traz muita expectativa nos familiares e nas
crianças e em alguns casos pode causar ansiedade, a escrita em nossa sociedade é uma
maneira privilegiada de acesso às informações e registro, além de proporcionar o acesso às diferentes práticas sociais que necessitam da cultura letrada para que se efetivem.

Colello (2005) afirma que a discussão
conceitual entre alfabetização e letramento é
constatada entre alguns estudiosos. Na linha
progressista dos anos 1980, o processo de
alfabetização incorpora a experiência do letramento e este não passa de uma redundância
em função de como o ensino da língua escrita
já é concebido.
Separar a alfabetização do letramento
é um retrocesso, porque representa a volta
da tradicional compreensão instrumental da
escrita. Dessa forma, a alfabetização deve estar aliada com as práticas sociais de língua
escrita.
Soares (2003) afirma que o letramento
em seu contexto histórico e social, surge nos
países desenvolvidos em que o problema de
analfabetismo é quase nulo, a fim de se promover uma maior democratização do ensino e
um desenvolvimento do cognitivo, no entanto
o Brasil a questão do letras surge quando se
percebeu que muitas pessoas classificadas
como alfabetizadas, não sabiam fazer uso
propriamente dos códigos da língua,
Com o decorrer da história da alfabetização, e das diversas formas de pesquisas
sobre o tema, a pergunta que fica é: Afinal, o que é alfabetização? Os sistemas
de alfabetização têm um objetivo em comum, produzir bons leitores que “é um
desafio para a escola em todas as partes
do mundo” (CARVALHO, 2010, p. 9).

A alfabetização ocorre concomitantemente ao letramento, porém, o letramento
ocorrerá ao longo de todo o percurso escolar
visto que a leitura evolui em sua complexidade, os diferentes gêneros textuais e tipologias
possuem em sua essência o uso nas práticas
e contextos sociais diferentes e a depender
da competência leitora será oferecido ao aluno conforme seu desenvolvimento para entender, refletir, compreender e formar conceitos
e opiniões daquilo que leu, interpretando e
compreendendo o texto.
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Carvalho (1987) define que a sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento necessário para
acompanhar estas mudanças sociais é a leitura em seu amplo sentido, já que a participação nesta realidade acontece quando somos
sujeitos históricos capazes de registrar o passado, projetar o futuro e realizar conquistas
no presente para um mundo melhor. A leitura
deve ser um convite ao mundo da fantasia,
pois é uma aprendizagem adquirida para a
vida inteira, transcendendo as letras.

Com as teorias construtivistas e sócio
interacionistas de ensino/aprendizagem de
língua é intensificado este debate em torno
dos propósitos da alfabetização e do letramento para os indivíduos.

A observação diária do professor em
sala de aula, adequando o desenvolvimento
cognitivo de cada aluno que irá estimular este
aluno para o mundo da leitura.

Os recursos tecnológicos podem complementar o processo de alfabetização e letramento com o uso da internet, observação
de diferentes formas de escrita, dentre outras.

Coll (1993) afirma que desde o nascimento, a criança interage com outras pessoas e desta relação dão significado ao mundo
e a si mesmo tornam-se um ser histórico e
singular. As crianças menores se comunicam
entre si e com os adultos com diferentes propósitos: para pedir algo, relacionar-se ou para
contar algo com suas próprias palavras, brincando com elas,

Coelho (2010) enfatiza que é necessário
que o contexto escolar privilegie a aprendizagem e o uso da escrita, em um ambiente que
promova situações significativas, permitindo que
os alunos escrevam, falem e exponham as suas
compreensões sobre as estruturas da língua.

[...] o processo que envolve a alfabetização não deve ser mecânico: Aprender a
ler como se a leitura fosse um ato mecânico, separado da compreensão, é um
desastre que acontece todos os dias. Estudar palavras soltas, sílabas isoladas, ler
textos idiotas e repetir sem fim exercícios
de cópia resulta em desinteresse e rejeição em relação à escrita (CARVALHO,
2010, p.11).

Na década de 1990, se consolida no
Brasil o ensino da leitura e da escrita como
práticas de letramento, buscando responder
questões sobre o papel da escola em proporcionar aos alunos uma aprendizagem efetiva
em que tais educandos fossem capazes de
fazer uso destes conhecimentos em suas práticas sociais, para dominar as funções sociais
da escrita e da leitura.

O uso da tecnologia no ambiente alfabetizador pode se efetivar por meio do computador que permite formas diferentes de
aprendizado, os símbolos, as teclas e as letras
permitem que a criança adquira noções sobre
a quantidade de letras, que estas são usadas
repetidamente nas diferentes palavras, etc.

A alfabetização no processo de escolarização promove simultaneamente o aprendizado de competências voltadas à escrita,
leitura e as linguagens, em um processo formal de ensino.
A escola não pode ser considerada como
o único ambiente alfabetizador, pode ser considerado como o espaço em que os processos de alfabetização são trabalhados de uma
maneira mais organizada, expandindo o saber
sobre a escrita em seu universo mais amplo,
[...] a oportunidade de estar em um ambiente planejado e cuidado para elas,
pensando de forma humanizadora, buscando ser um espaço de promoção da
vida, do crescimento, do desenvolvimento
e da aprendizagem, sem perder de vista
que isso terá também consequências positivas para todos os demais atores envolvidos nesse processo de promoção/
construção da qualidade, no âmbito da
instituição educativa e das famílias dessas
crianças (SOUZA, 2005, p. 122).
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O letramento ao longo do percurso escolar carrega consigo a função de articular
conceitos e aprendizagens, de valores e atitudes frente ao mundo, amplia a visão da cultura, constrói e fortalece identidades e promove
a inserção social dos indivíduos que dele se
apropriam com a evolução e ampliação da
cultura , diante dessa premissa, o letramento
deve ser pensado e planejado com objetivos
claros a partir das especificidades dos educandos de modo contextualizado socialmente
à realidade dos alunos.
De acordo com o referencial curricular
nacional para a educação infantil (RCNEI,
1998) para estimular e desenvolver a aprendizagem no período de alfabetização é necessário que os educandos sejam inseridos em
um ambiente alfabetizador, ou seja, um ambiente que promova um conjunto de situações
de usos reais de leitura e escrita nas quais as
crianças tenham a possibilidade de participar
e serem envolvidas em diversas situações de
comunicação por meio de atividades de exploração dos diversos usos da escrita e da
leitura que tenham função real de expressão
e comunicação.

distinguem os gêneros ou reconhecem as
diferenças entre a língua escrita e a oralidade”, também há o caso de pessoas que
são alfabetizadas e pouco letradas, neste caso, dominam a escrita, mas “pouco
vislumbram suas possibilidades de uso”
(COLELLO, 2005, p.111).

Durante muitos anos ocorreram críticas
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois as
instituições educacionais centralizava-se nas
práticas de decodificação do escrito, deixando
de lado o reconhecimento, compreensão e fruição da linguagem, Vygotsky já afirmava: “Até
agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito
na prática escolar, em relação ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da criança” (VYGOTSKY, 2002).
Bettelheim (1978) afirma que a leitura
e a análise de histórias proporcionam para
criança a oportunidade de fazer sentido do
texto e de experimentar a construção conjunta, vivenciando processos onde aspectos linguísticos e afetivos da maior importância são
acionados em decorrência do próprio ato de
contar história, onde as pessoas ficam em
geral próximas umas das outras, trabalhando
temas como: perdas, frustrações, medos, etc.

Colello (2004) enfatiza que não existem
métodos milagrosos, cartilhas promissoras ou
condutas infalíveis para colocarmos em prática o complexo processo de alfabetização,
pois o esforço de alfabetizar, não se limita
à sua técnica, mas deve necessariamente,
considerar as muitas facetas da aquisição
da língua escrita, assim como as dimensões:
social, psicológica, linguística, psicomotora,
cognitiva e pedagógica do processo de alfabetização,

A educação em parceria com a leitura
engloba os processos formativos que se desenvolvem em casa, no âmbito familiar e na
convivência em sociedade, além dos outros
meios sociais. O ato de aprender pode compreendido como o processo de modificação
dos modos de agir, sentir e pensar de cada
sujeito, que não pode ser atribuído à maturação orgânica, mas sim às experiências positivas e prazerosas.

A independência e interdependência entre alfabetização e letramento” pode ser
um processo paralelo do letramento, isso
porque existem pessoas que são letradas,
porém, que não são alfabetizadas, são indivíduos que, não possuem as capacidades da leitura e da escrita, mas que “compreendem os papéis sociais da escrita,

A prática da leitura como algo diário
torna-se hábito, praticando assim o escutar,
imaginar e o recontar. Quando a criança leva
para casa o relato de um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um
passaporte para a família assegurar-se de
que o cotidiano da criança é mágico, cheio de
descobertas e de demonstrações de prazer,
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A maneira pela qual o alfabetizador encara o ato de ler determina, em grande
parte, sua maneira de ensinar. Praticamente todo o trabalho de alfabetização
em nossas escolas (seja qual for o método adotado) parte do pressuposto de que
o importante é ensinar o mecanismo da
decodificação, porque depois a compreensão virá automaticamente (CARVALHO,
2010, p.11).

Coll (1993) enfatiza que na organização
da fala as crianças precisam: identificar-se,
descrever, narrar, explicar, transmitir informação, informar, concordar ou discordar, expressar sentimentos, manifestar dúvidas, etc.
Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas oportunidades. Um parceiro muito importante é o
professor, que na educação infantil responde
às especificidades das crianças tão pequenas
e busca recursos para ensinar respeitando a
fase que cada um se encontra.
Bettelheim (1978) define que a leitura
deve ser um convite ao mundo da fantasia,
pois é uma aprendizagem adquirida para a
vida inteira, transcendendo as letras. A observação diária do professor em sala de aula,
adequando o desenvolvimento cognitivo de
cada aluno que irá estimular este aluno para
o mundo da leitura.
A literatura é um dos caminhos para o
mundo da imaginação, algo além da vida real,
possibilita o mergulhar em diversos mundos
por meio das histórias. É preciso o interesse
pelas palavras, isso pode ser desde muito
cedo, por meio das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas conversas
com a família ao compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que
somos narrativos.

Soares (2010) destaca que durante
muito tempo, analfabeto era o indivíduo que
não sabia escrever o próprio nome. Mas atualmente o que define o analfabeto é a simples
escrita de um pequeno texto.
Ou seja, da verificação de apenas a
habilidade de codificar o próprio nome passou-se à verificação da capacidade de usar
a leitura e a escrita. Todavia, a autora verifica
que a língua falada é resultado do letramento,
motivo que é função da escola desenvolver
no indivíduo o domínio da linguagem falada
corretamente aceita,
[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, função
e valor deste objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola
imagina, transcorrendo por insuspeitados
caminhos. Que além dos métodos, dos
manuais, dos recursos didáticos, existe
um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõem problemas
e trata de solucioná-los, segundo sua
própria metodologia. insistiremos sobre o
que se segue: trata-se de um sujeito que
procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um sujeito disposto ou mal
disposto a adquirir uma técnica particular.
Um sujeito que a psicologia da escrita esqueceu (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986,
p. 11).

Carvalho (1987) afirma que a literatura
é um dos caminhos para o mundo da imaginação, algo além da vida real, pois possibilita
o mergulhar em diversos mundos através das
histórias.
É preciso o interesse pelas palavras,
isso pode ser desde muito cedo, através das
músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções
de ninar, ou nas conversas com a família ao
compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que somos narrativos.
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O ser humano é fonte inesgotável de
história e por isso de leitura. O processo de
leitura faz parte das competências cognitivas,
sociais e culturais e para se ler bem é necessário o interesse para as narrativas em geral.
A escola e a família possuem o papel de estimular este fascínio.
Teberosky (2007) afirma que as práticas escolares de letramento ficam focadas
muitas vezes somente à alfabetização e ao
ato de ensinar a ler e escrever, sendo que
vai muito além disso, também está ligado ao
conhecimento de mundo.
O que acaba resultando em uma aprendizagem de educação descontextualizada da
leitura e da escrita, não levando a criança
à compreensão significativa é esperada no
letramento.
Segundo a visão de Schmidt (2003),
a linguagem oral assume um papel importante na construção da alfabetização, pois é
responsável pela comunicação e estabelece
relações com o cognitivo.
Em contrapartida, existe uma forte crítica em relação aos meios tradicionalistas de
alfabetização e letramento, pois estes não são
mecanizados, e a criança deve se apropriar
da linguagem escrita pois também é um meio
de se relacionar com o mundo que a cerca.
Soares (2006), afirma que o letramento
é importante para o desenvolvimento cognitivo e econômico e progresso da cidadania
e também econômico do indivíduo, e Colello
(2005) define que a alfabetização é o princípio da comunicação, ou seja, aprender o
alfabeto. Para ela alfabetização é a aproximação das letras, dos códigos para se formar a
palavras e com elas os textos e consequentemente a comunicação.
Ferreiro (2007), afirma que a leitura e a
escrita são construídas pelos indivíduos desde que entram em contato com o mundo da
alfabetização, ou seja, desde as primeiras pro-

duções elaboradas por eles, ou seja, a partir
de suas discussões é possível compreender
que as crianças neste processo de aprendizagem, necessita de modelos, a família assume
papel de importância pois incentiva os alunos
se forem praticantes da leitura e escrita.
Ramos (2003) aborda que quando se
tem atividades envolvidas com a ludicidade,
possibilita uma relação de interatividade entre
professor e aluno, o mesmo autor ressalta
que o lúdico estimula a prática da leitura, pois
envolve a todos os educandos e faz com que
estes participem, e o professor em contrapartida, desperta um maior interesse em seus
alunos ao hábito de ler, inclusive, por meio
do jogo é possível ter uma aprendizagem em
relação à leitura cada vez mais eficaz.
Os jogos, como ferramenta de Educação, chegam ao Brasil, nos anos 80, após a
utilização bem sucedida em outros países.
Um exemplo é os Estados Unidos que na década de 50, utilizou os Jogos como ferramenta de aprendizagem para formar executivos
da área financeira.
O jogo para ser educativo precisa estar
associado a dois conceitos: o da ludicidade e
o da função educativa. A ludicidade caracteriza-se por ser espontânea e satisfatória, é um
processo que brota de dentro para fora e está
ligada ao prazer de brincar e ao faz-de-conta.
Essa forma de ensino faz com que a
criança viva experiências, como a perda e o
medo, conhecendo conceitos e regras. Através dessas regras a criança cria uma estrutura interna, gerando uma confiança em si e
nos colegas. Através do universo lúdico as
crianças começam a se expressar, ouvir, respeitar e discordar das opiniões, demonstrando assim a sua liderança e sua capacidade
de ser liderado e compartilham a alegria de
jogar e brincar.
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Com a aplicação dos jogos é possível
verificar significativamente o desenvolvimento
da aprendizagem das crianças, pois ela tem a
liberdade de usar suas estratégias, participando de maneira ativa no processo de conhecimento, discutindo as regras e os métodos de
resolução dos problemas propostos.
É preciso que o professor proponha desafios a serem superados, incentive a coletividade na participação das atividades. Assim,
ele estará incitando o convívio e interação social da criança. De acordo com o Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada
e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso,
pelas crianças aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural
(BRASIL, 1998, p.23).

As diferenças econômico-culturais influenciam a história de letramento dos indivíduos. Mas independente do contexto que
a criança está inserida, a criança deve ser
ouvida pelos pais e professores, recebendo
informações adequadas que ajude a desenvolver as suas habilidades linguísticas.
Os pais devem ouvir e compreender o
que a criança está dizendo e quando houver necessidades orientá-la. Já na escola o
professor deve orientar e auxiliar o aluno na
construção da escrita, baseado nas informações que tem sobre a estrutura da linguagem
materna. Di Nucci (2005, p.64),
[...] com três anos de idade, a criança já
adquiriu a regra básica da sua língua, e já
pode ser considerado um falante competente da sua comunidade linguística. Ao
entrar na escola já consegue entender e
falar a língua da sociedade em que está
inserida, com precisão, mesmo não estando alfabetizado. Pois, dispõe de um

vocabulário e de regras gramaticais, que
foi adquirida no contato com a linguagem,
o que caracteriza como um falante nativo
(DI NUCCI, 2005, p. 65).

Vygotsky (1994) enfatiza que a atividade lúdica reafirma sua importância nos processos de aprendizagem, enquanto brinca a
criança cria papéis e representa papéis, imitando os adultos e as funções que desenvolvem no cotidiano, com essas imitações a
criança aprende a trocar experiências e ampliar sua capacidade intelectual, pois o processo de interação permite não apenas o convívio social e a ampliação do universo infantil.
A interação entre os pares proporciona ações de troca, mediação de diferenças
e contato com a diversidade. A criança ao
ingressar na educação, carrega consigo suas
experiências vivenciadas de seu lar, ampliando e integrando sua cultura e suas relações
sociais.
Portanto o professor deve conhecer e
estar atento às etapas do desenvolvimento
do aluno, colocando-se na posição de facilitador da aprendizagem. Ele deverá estabelecer
uma relação de ajuda e de percepção com
seus alunos.
A alfabetização e letramento são processos indissociáveis, pois, a alfabetização
se ocupa da aquisição do código da escrita
e leitura pelo aluno e deve se desenvolver em
um contexto de letramento para que se possa
alcançar o sucesso no processo de ensino
aprendizagem.
A questão familiar também é uma grande aliada no gosto pela leitura, deve sempre
existir um elo entre a família e a escola, para
que em conjunto possam trabalhar em prol da
criança e com a colaboração da ludicidade
essa tarefa torna-se mais fácil, pois o brincar é uma linguagem inata e a aprendizagem
dessa forma é mais prazerosa e repleta de
significância, ou seja, transforma a cognição
algo eficiente.
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Os recursos que são disponibilizados
no ambiente educativo, não devem ser neutros, devem ter uma finalidade específica
e devem ser pensados para o contexto de
aprendizagem em que se apresenta.
Os recursos devem ultrapassar a lógica
de decoração escolar e se tornar algo vivo, que
contribua para a interação das crianças e para
a construção de suas aprendizagens voltadas
às práticas de alfabetização e letramento.
Com as crianças menores, é comum a
proposição de práticas que envolvam o tato,
a criança aprende com os sentidos e os materiais devem ser explorados e permitir uma
interação e manuseio seguro para as crianças, com materiais de qualidade e adequados
à faixa etária.
Se um material não perde as suas características e não se desgasta com o manuseio das crianças, é sinal de que não está
sendo explorado e sim está posto como algo
decorativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Letramento e Ludicidade. A pesquisa
bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi
escrito e produzido de maneira científica por
outros autores, tornando o aprendizado mais
maduro com novas descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo e foi possível constatar que o lúdico na
escola deve permear as atividades de letramento e alfabetização.
Apresentando um significado e um propósito e desenvolvidas em um ambiente que
facilite a aprendizagem com uma diversidade
de materiais. Neste sentido é necessária a
criação de um ambiente estimulador em que
a leitura e a escrita façam parte do contexto,
estimulando a imaginação e o processo de
criação das crianças.
Os espaços devem ser organizados
com materiais adequados que permitam às
crianças apropriar-se dos sentidos da leitura
e da escrita. Uma das principais atividades de
Letramento na Educação Infantil refere-se às
práticas de leitura de histórias para as crianças, além da importância desta atividade, as
crianças enriquecem os seus conhecimentos
que servirão de base para a sua inserção
futura no mundo letrado.

Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases de
dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca
para localização do material bibliográfico.
Esta pesquisa que como aportes os trabalhos de Brougère (2003), Colello (2005), Di
Nucci (2005), Ferreiro (2007), Soares (2006),
dentre outros autores que abordam as temáticas ou questões sobre o tema em questão
discutido neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O letramento digital nos traz maneiras distintas de pensar e agir com os sistemas de
informação e com a interatividade que o ambiente digital proporciona. O leitor deve assumir
um novo papel pois o amplo acesso à informação modifica as formas de comunicação.
A sociedade que convive mais perto dos computadores, adquire novas maneiras de agir
e o comportamento leitor e escritor também é modificado. Tais práticas de letramento requerem o desenvolvimento de algumas habilidades específicas voltadas ao contexto tecnológico
e as modalidades utilizadas neste tipo de letramento.
A criança é um ser social que participa das práticas que permeiam as relações em nossa
sociedade, proporcionar a criança pequena o acesso e o contato com uma diversidade de
materiais e variados portadores de textos contribui para que ela avance em suas hipóteses e
construa os seus significados, desenvolvendo as suas capacidades cognitivas. O professor,
neste contexto, é o responsável em proporcionar os melhores contextos de aprendizagem
para que a interação aconteça, considerando as especificidades de cada criança no sentido
de potencializar as situações de aprendizagem.
A alfabetização e o letramento são definidos como ações inseparáveis e o contexto ideal
de aprendizagem é aquele que considera as duas vertentes, alfabetizar e letrar, em contextos
significativos de aprendizagem e em práticas que consideram o meio social e o conhecimento
prévio dos estudantes.
As diretrizes educacionais não garantem que as práticas de alfabetização se baseiem
nas concepções atuais de letramento, a instituição escolar deve planejar suas ações com os
seus pares e promover uma reflexão em relação aos propósitos e expectativas de ensino.
A criança ao ingressar na educação, carrega consigo suas experiências vivenciadas de
seu lar, ampliando e integrando sua cultura e suas relações sociais. Portanto o professor deve
conhecer e estar atento às etapas do desenvolvimento do aluno, colocando-se na posição de
facilitador da aprendizagem.
Ele deverá estabelecer uma relação de ajuda e de percepção com seus alunos. A
alfabetização e letramento são processos indissociáveis, pois, a alfabetização se ocupa da
aquisição do código da escrita e leitura pelo aluno e deve se desenvolver em um contexto
de letramento para que se possa alcançar o sucesso no processo de ensino aprendizagem.
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A ARTE NAIF E SUA CONTRIBUIÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar como a arte Naif pode proporcionar experiências
artísticas e sensoriais e despertar a curiosidade artística dos alunos da educação infantil. As
crianças demonstram prazer no fazer, não possuem noções estéticas construídas historicamente e
nem conceitos e padrões rígidos e são, portanto, aptas a fruir a arte Naif. Este estudo destacou que
o encontro da criança com esta arte, pode modificar o modo de ler, pensar, imaginar, sentir e de
ver a si e o mundo. Além disso, desenvolve a imaginação, e incentiva a criatividade. Este trabalho
também contribuiu para discussões acerca da articulação entre arte e educação e incentivou
educadores a proporcionar experiências mais significativas, com a arte Naif na educação infantil.
Também neste estudo sugeriu-se a prática de oficinas e atividades que permitam relacionar as
linguagens literárias e artísticas, e como estas abordagens podem resultar em uma produção.

Palavras-chave: Criança; Arte Contemporânea; Educação Visual.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil é a fase das brincadeiras, é o momento em que as crianças
estão descobrindo o mundo, criando, experimentando. Este artigo justifica-se
devido ao pouco conhecimento sobre as produções artísticas da arte Naif.

As crianças são plenamente capazes de fruir da arte Naif, pois esta arte é espontânea,
e possui uma criatividade autêntica, do fazer artístico. Essa modalidade artística, que é instintiva, é muito parecida com a forma de uma criança desenhar e pintar. O universo criativo
dessas obras estimula a imaginação dos alunos pela sua espontaneidade, cores vibrantes e
temas infantis.
A educação visual deve começar cedo, e o contato com a arte Naif permite à criança
vivenciar experiências significativas e sensações. Este trabalho tem como objetivo geral contribuir no desenvolvimento global da criança na Educação Infantil utilizando a Arte Naif como
recurso.
Como objetivos específicos propõe o encontro das antigas brincadeiras como a peteca,
a amarelinha e o ioiô, e as pinturas da artista Rosângela Borges, que aborda em suas obras
temas relacionados ao universo infantil.
Pergunta-se como o professor pode utilizar a arte Naif na Educação Infantil contribuindo
para um desenvolvimento criativo e estético tornando as crianças cidadãos mais críticos e
reflexivos?
A arte visual dá acesso à outra linguagem, a verbal, ou seja, a palavra. Lendo imagens
o aluno aprende a interagir, expressar, comunicar ideias e sentimentos, e se conhecer melhor.
O ensino de arte na infância deve ser algo instigador como a construção do brinquedo.
Neste sentido, é importante possibilitar às crianças momentos em que possam experimentar
materiais, escolher formas, cores, tamanhos, visualizar diferentes imagens acerca do mesmo
tema.
A questão mais relevante é como abordar a arte Naif ou outros temas relacionados com
a educação infantil, buscando uma interação com a cultura, o lúdico, e o conhecimento.
As atividades relacionadas à arte pressupõem a experiência e precisam de envolvimento
e planejamento. Se o professor permanecer dando às crianças as mesmas folhas para colorir,
releitura de obras, modelos fotocopiados para pintar, a arte perderá o prazer e o sentido, e
não será motivo de interesse.
É preciso planejar um trabalho sob outra perspectiva, para promover a experiência estética. Para a apresentação desta modalidade artística sugere-se a utilização de imagens da
obra da artista Rosângela Borges e como referência teórica, a abordagem triangular de Ana
Mae com os três vértices do ensino aprendizagem da arte, o fazer, apreciar, contextualizar
contemplando um conjunto de possíveis ações que interagem entre si conectando-se.
Este trabalho se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica, e propõe o ensino de Arte
Naif para a Educação Infantil, considerando algumas contribuições de autores especialistas
na área, Ana Mae Barbosa e a pintora Rosangela Borges.
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As crianças se interessam por desenho,
recorte, colagem, pintura, lápis e giz de cera nas
aulas de artes. Através desta linguagem artística elas buscam se expressar, desabafar meus
medos, sonhos, tristezas e alegrias.

Na brincadeira, a criança representa o
mundo em que está inserida, transformando-o de
acordo com as suas fantasias e vontades, e com
isso solucionando problemas. E em uma brincadeira é possível trabalhar inúmeros conceitos
como as cores, as formas geométricas, dentro/
fora, grande/pequeno, cheio/vazio e outros.
Sabe-se que a criança através da brincadeira se expressa, conhece o mundo, desenvolvendo capacidades e habilidades. Mas
o que se observa é que o brincar livremente
vem diminuindo por conta de uma sociedade
conturbada, em que a mídia vem substituindo
esse espaço da fantasia e do lúdico.

O educador deve assegurar em sua prática docente o desenvolvimento de atividades
desafiadoras e utilizar como referência teórica
para tal, a abordagem da Proposta Triangular.
Considerar a Arte, em suas diversas linguagens,
como um conteúdo do currículo é proporcionar
momentos de reflexão e produção.

É a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola nem
orientação, portanto é instintiva, e onde o artista expande seu universo particular. Claro que,
como numa arte mais intelectualizada, existem
os realmente marcantes e outros nem tanto.

A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE
A Arte da criança é a primeira representação de suas experiências na sua fantasia ou
imaginação. É na escola que começam as primeiras tentativas de representação, por este
motivo devem-se oferecer diferentes experiências artísticas com o objetivo de desenvolver na
criança seu potencial de criação e de produção.

O ambiente escolar é um espaço que precisa ser explorado, é importante que o educador não utilize somente uma sala para ensinar, a
criança necessita conhecer espaços diferentes,
descobrir novas sensações, tocar, visualizar e
brincar. Fabricar seu próprio brinquedo é uma
experiência lúdica que auxilia no desenvolvimento da autonomia das crianças.
Existem várias razões para brincar, pois
sabemos que é extremamente importante para
o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e
social da criança. É brincando que a criança
expressa vontades e desejos construídos ao
longo de sua vida, e quanto mais oportunidades
a criança tiver de brincar, mais fácil será o seu
desenvolvimento.
Atualmente as crianças entendem por
brincadeira os jogos eletrônicos e com isso
vão ficando sedentárias e obesas. Com brincadeiras tradicionais, como, por exemplo, pular corda, elástico, pique alto, etc, fazem com
que as crianças se movimentem a todo tempo,
gastando energia e dando liberdade para criar,
proporcionando alegria e prazer.

A ARTE NAIF

Arte Naïf (do francês, arte ingênua) é o estilo que pertence à pintura de artistas sem formação acadêmica sistemática. Trata-se de um tipo
de expressão que não se enquadra nos moldes
acadêmicos, nem nas tendências modernistas,
nem tampouco no conceito de arte popular.
Da mesma forma, a integração estética e
sensível da criança com seu entorno se faz pela
fruição da arte Naif. A arte permite que a criança
ao criar evolua e construa um trajeto próprio e
adquira uma marca estética.
O artista Naïf não se preocupa em preservar as proporções naturais nem os dados
anatômicos corretos das figuras que representa.
Geralmente é autodidata, utiliza em suas obras
a composição plana, bidimensional, tende à simetria e a linha é sempre figurativa; não utiliza a
perspectiva geométrica linear, não faz a redução
do tamanho dos objetos proporcionalmente à
distância, nem a redução da intensidade das
cores e da precisão dos detalhes de acordo
com a distância; detalhamento das figuras e
dos cenários; desprezo pela representação fiel
da realidade; colorido exuberante; pinceladas
contidas com muitas cores.
30 - Novembro/2021 - Educar FCE

192

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo o referencial curricular da educação infantil, (1998): “as crianças possuem uma
natureza singular, que as caracteriza como seres
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas,
as crianças se esforçam para compreender o
mundo em que vivem, as relações contraditórias
que presenciam e, por meio das brincadeiras,
explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos”,
No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que
possuem de terem ideias e hipóteses originais
sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa
perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem
com as outras pessoas e com o meio em que
vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso
trabalho de criação, significação e ressignificação. (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, p. 2122).
Segundo Barbosa, (2003) “[...] a educação estética tem como lugar privilegiado o
ensino de Arte, entendendo por educação estética as várias formas de leitura, de fruição que
podem ser possibilitadas às crianças, tanto a
partir de seu cotidiano como de obras de Arte.
Compreender o contexto dos materiais utilizados nas propostas, das pesquisas dos artistas
é poder conceber a Arte não só como um fazer,
mas também como uma forma de pensar em e
sobre Arte” (p. 72).
Ainda segundo o referencial teórico, um
dos meios valiosos para o alcance desta proposta é a implementação da arte na dimensão
do trabalho pedagógico, do tempo e do espaço. A arte que pode se expressar por meio do
desenho, pintura, entre outras formas criativas.

A arte também pode desenvolver a valorização da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum,
a preservação do meio ambiente e o respeito
às diferentes culturas, identidades e singularidades. Ao mesmo tempo em que assegura às
crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas
educativas.
O objetivo é proporcionar às crianças
oportunidades para ampliar a compreensão
do mundo e de si próprio, bem como adquirir
valores como os da inviolabilidade da vida humana, a importância da liberdade, a integridade
individual e a igualdade de direitos de todas as
pessoas.
Quanto ao aprendizado dos chamados
princípios éticos, temos a valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
diversidade de manifestações artísticas e culturais.

O CURRÍCULO ESCOLAR E O ENSINO DE
ARTES
Definir o papel da arte, bem como situar
o seu campo de atuação na escola, é um dos
caminhos importantes para uma reflexão sobre
a necessidade de ampliação do acesso à apreciação artística no contexto formativo. A prática
artística envolve três elementos, que dizem respeito à produção de saberes, à criatividade e à
imaginação.
Os PCN-Arte (BRASIL, 1997) referem-se
às múltiplas linguagens no currículo e a dimensão de produzir, apreciar e contextualizar a arte
como experiência estética e de educação cognitiva, conceito que se refere à proposta triangular
de Ana Mae Barbosa.
As linguagens artísticas têm muito a contribuir na descoberta do indivíduo em suas várias capacidades, possuindo um conjunto bastante diversificado de estratégias didáticas e
metodológicas, constituindo-se um meio para
promover a experiência estética e construção
de identidade do sujeito.
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No âmbito escolar, a leitura sobre as obras
de arte possibilita ao educando o estabelecimento de reflexões sobre a história da humanidade, e o desenvolvimento de posicionamentos
críticos que, de forma reflexiva e sensível, contribuem para a sua formação cognitiva, subjetiva
e social. As artes visuais possuem teorias, metodologias de ensino, práticas e, principalmente,
conhecimentos sobre os processos criativos do
ser humano.
As linguagens artísticas são disciplinas
obrigatórias no currículo escolar, conforme a
LDB 9.394, de 1996 e não se destinam à formação de artistas, elas contribuem para o desenvolvimento do indivíduo em suas múltiplas
capacidades, inclusive na sensibilização de
uma consciência cidadã. O educador possui
um papel de mediador, onde os conceitos e as
técnicas artísticas podem ser recriados e experimentados de forma lúdica e dialética,
A ideia do vínculo entre arte e educação,
pois, a arte na educação é um instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento, a partir da expressão individual e cultural. Para a autora, por meio das
Artes é possível desenvolver a percepção
e a imaginação, bem como apreender a
realidade percebida e analisá-la de forma
crítica, tendo em vista a sua transformação (BARBOSA 2000, p.3).

Quanto ao momento atual Loureiro, (2003)
diz “o momento atual requer a valorização da
intuição, da criatividade e da livre expressão do
aluno para encarar e lidar com as diversas situações do seu cotidiano, seja dentro ou fora do
contexto escolar” (p.142).
Além disso, por meio da interação social
com adultos, amiguinhos, brinquedos, objetos,
é que ocorre a apropriação do saber, a criança
aprende com o mundo que a rodeia.
Conclui-se que é importante a arte no
currículo escolar na busca de uma educação
centrada na formação humana, e onde o educador atua como mediador dos conhecimentos,
de práticas e de criações individuais e coletivas.

As linguagens artísticas presentes no currículo escolar representam uma fonte de vivência através da apreciação artística, do desenvolvimento do senso crítico e das experiências
estéticas e consequentemente, como caminho
socializador do educando.

A ABORDAGEM TRIANGULAR:
A LEITURA DE IMAGENS,
CONTEXTUALIZAÇÃO E PRÁTICA
ARTÍSTICA
A Abordagem Triangular teve início na década de 1980 e foi sistematizada no período de
1987/1993 no Museu de Arte Contemporânea
(MAC) da USP. Essa proposta surgiu da necessidade de uma prática de ensino pós-moderno
de arte e da procura de uma prática de livre
expressão do ensino moderno de arte.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
divulgados pelo MEC, em 1999 no Brasil, ampliaram de Leitura da Imagem para Apreciação,
de História da Arte para Contextualização e de
Fazer Artístico para Produção Artística.
Portanto, temos assim correspondente à
História da Arte, à Contextualização, ou seja,
analisar uma imagem no contexto em que foi
produzida, e como se relaciona com o contexto
atual. Analisa-se desse modo através das imagens, os aspectos culturais, históricos e sociais
que envolvem a produção de determinada imagem.
Sendo assim, na Proposta Triangular de
acordo com Pillar, (1992), “a História da Arte,
não é tratada numa abordagem puramente cronológica e sim contextualiza o artista e sua obra
no meio sócio cultural” (p. 10).
A Proposta de Ana Mae Barbosa é hoje
uma importante referência do ensino da arte no
Brasil, uma vez que aborda vários aspectos do
ensino/aprendizagem como: a leitura da imagem, objeto de sentido da arte (análise, interpretação e julgamento), contextualização e prática
artística (o fazer).
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Ainda segundo a autora, a abordagem
triangular atua sob três vértices do ensino aprendizagem da arte, o fazer, apreciar, contextualizar
abrangendo um conjunto de possíveis ações
que interagem entre si conectando-se.
O eixo fazer, se refere à produção, fazendo referência à capacidade de realização de
trabalhos artísticos, bem como, a apropriação
desse conteúdo através de leituras que estabeleçam entre si relações entre a experiência e a
prática.
O eixo apreciar refere-se ao contato entre
o indivíduo e a obra/ objeto aumentado assim
às possibilidades de compreensão e cognição.
Esta fase do processo de aprendizagem é o
mediador entre o desenvolvimento estético do
aluno e os códigos culturais. A apreciação desenvolve o senso crítico estético do aluno, sua
capacidade de olhar, leitura, percepção e processo de criação.
O eixo contextualizar tem como objetivo
promover discussões acerca dos diferentes contextos da história da arte e abordar questões relacionadas à cultura, aos artistas e movimentos
constituintes da história da arte. Contextualizar
compreende fazer pesquisas relacionadas aos
outros eixos de ação.
Quais são os objetivos do “Fazer Artístico”, (um dos eixos da Proposta Triangular), e
onde entra a releitura neste contexto? As aulas
de Arte parecem estar quase sempre associadas ao Fazer Artístico, a produção, ao atelier, ao
fazer. Os próprios alunos cobram do professor
quando ele dá uma aula teórica, sem produção.
A produção faz parte, mas não deve ser o único
momento em uma aula de Artes.
Deve-se deixar claro para o aluno o que
está sendo proposto e o que é uma releitura. E
não simplesmente deixar uma reprodução de
uma obra na frente do aluno com uma folha
em branco na mão e pedir que ele faça uma
releitura, o que é muito comum.

Como sugestão para trabalhar com a arte
Naif, o professor pode escolher uma obra de
arte da pintora Rosangela Borges para que os
alunos façam sua releitura. Para esta atividade,
será necessário tinta, pincéis, tela de pintura
ou caixa de pizza, avental de pintura. Se não
for possível utilizar esses materiais, os alunos
podem fazer a releitura da tela em uma folha
sulfite, com lápis de colorir ou giz de cera. Para
contextualizar a professora deve ler a biografia
da artista e citar algumas curiosidades sobre o
quadro apreciado.
Dependendo dos recursos disponíveis,
ela poderá projetar as imagens dos quadros
chamando a atenção sobre as cores mais usadas pelo artista, os temas retratados e o contexto histórico.
Diante de uma obra, as crianças dialogam e percebem que não há uma única forma
de olhar, que existem várias interpretações e
este debate é importante para a ampliação de
sua percepção.
Mas, é preciso que o professor além de
observar a criança nessa interação com a obra,
vivencie experiências significativas com o grupo. Desse modo, a própria compreensão ou
interpretação do que se observa dos alunos se
dará de modo mais fácil, e provavelmente surgirão novas questões trazidas para a sala de aula.
O diálogo e a troca com o aluno serão ainda
mais significativos.
De acordo com Rizzi, (1995), “a cada
leitura modifica-se a interpretação, vivenciam-se outras experiências e adquirem-se outros
conhecimentos, e assim a bagagem cultural é
ampliada”.
Pode-se então definir a releitura, como
uma atualização do olhar que se transforma
que se amplia a cada nova leitura. Releitura no
sentido do Fazer Artístico significa fazer a obra
de novo adicionando ou retirando informações.
Não é cópia. Reler uma obra subentende adquirir conhecimento sobre o artista e a contextualização histórica. É uma nova visão da obra
existente.
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O produto final da releitura pode levar
ou não ao reconhecimento da obra escolhida.
Reler é interpretar a obra, é colocar sua visão
do mundo, suas críticas, sua linguagem e suas
experiências sobre a obra escolhida.

AS OFICINAS CRIATIVAS NA ESCOLA
Segundo Macedo (1999) a criatividade é
inerente ao homem, e a realização deste potencial é uma de suas necessidades. “A questão
está em encontrar, interpretar as informações,
na busca das soluções de nossos problemas
ou daquilo que temos vontade de saber” (MACEDO 1999, p.8).
A natureza criativa do homem está ligada
ao contexto cultural no qual ele está inserido.
As influências recebidas da família, durante a
infância e durante todo o seu processo de desenvolvimento, moldam os valores individuais.
Allessandrini (1994) afirma que "criar é dar existência a, gerar, formar. Neste caso, criar está se
referindo a dar forma a algo concreto”.
Como exemplo a professora seleciona
uma imagem de obra com estilo Naif. Para contextualizar a obra, ela conta os aspectos principais da vida do artista e curiosidades sobre
o quadro apreciado. Orienta as crianças para
realizarem uma releitura. As crianças poderão
escolher o material para fazer a releitura para
isso, ela deixa à disposição tinta guache de cores diversas, giz de cera e hidrocor. A pintura
deverá ser feita em papel grosso (cartolina ou
papel) ou canson.
A professora deve levar essa obra para
as crianças apreciarem esse estilo de pintura,
orientá-las em relação à leitura das imagens;
explicar para as crianças o significado dos termos (tons pastéis, tema preferido, cores fortes,
cena do cotidiano, folclore). Ela deve sugerir
perguntas como: Quais as cores mais usadas
pelo artista? As cores são (fortes) consideradas cores primárias, tipo, vermelho, azul, verde,
amarelo? Usa cores claras (tons pastéis)? Qual
o tema escolhido pelo artista? (Paisagem)?

Para contemplar o eixo fazer, o professor
pode abordar o tema brinquedo e fazer uma
peteca, um ioiô, com os alunos e assim contemplar o tema da imagem. Ele deve pedir o
material com antecedência e montar um roteiro
sobre a montagem.
Esta atividade tem como objetivo resgatar
as brincadeiras antigas e podem ser relacionadas com algumas obras de pintura que tratem
do tema brincadeiras de criança. Depois de
prontos os brinquedos podem ser expostos no
dia da família na escola, onde os pais e os avôs
participaram das brincadeiras.
É importante para um resultado favorável
do processo criativo que exista interesse e afinidade com o fazer criativo e o compartilhamento
da experiência com os colegas e familiares. Os
pais precisam participar das atividades escolares de seus filhos.
A arte é, então, vista como um instrumento de enriquecimento, valorização, de expressão
e descoberta de potencialidades singulares.
Nas atividades desenvolvidas a ênfase não está
nas técnicas e aspectos estéticos, ao contrário:
as intenções vão ao encontro dos processos
criativos e da livre expressão.
“Há uma ação que desencadeia uma perturbação e gera a necessidade de regulação
que é a própria compensação, e produz como
efeito, a neutralização do que gerou a perturbação ou sua anulação” (ALLESSANDRINI 2000,
p.3).
O desafio do arte-educador é proporcionar momentos que possibilitem à criança a viver
o processo criativo. Registrar esse desenvolvimento é como fazer um diário de cada um, a
cada dia uma nova situação, ação, um conhecimento, uma construção.
Quando o professor se utiliza de desenhos prontos, essa atividade perde sua carga
simbólica. Os desenhos quando são usados
como propostas de controle motor e algo para
“passar” o tempo onde a criança contorna, colore e recorta algo não resulta em uma atividade
significativa.
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Além disso, outras atividades propõem
que os alunos representem imagens estereotipadas, e siga um modelo, não permitindo que
ele se expresse livremente. O professor deve
ser preparado teoricamente para ministrar um
ensino para a transformação social. É nesse
contexto, que a formação continuada é um espaço que permite a reflexão e a mudança nas
práticas docentes.
A oficina criativa pode ser vista como uma
proposta para esta formação e inicia-se com a
discussão, de quais os trabalhos poderão ser
desenvolvidos. As oficinas podem ser facilitadoras da aprendizagem, um caminho a mais para
o professor fazer um percurso transformador
e resgatar conteúdos e experiências deixadas
para trás, muitas vezes num passado distante.
A oficina criativa utiliza diferentes recursos: artes plásticas (pintura, desenho, modelagem), as artes corporais (dança e teatro), a música (com utilização de instrumentos musicais,
voz/canto ou audição musical), os fantoches/
marionetes, contos de fadas, a escrita livre e
criativa, entre outros.

Depois de realizada a atividade plástica o
ato de compartilhar verbalmente a vivência artística, o aluno precisa se expressar, passando da
linguagem plástica para a oral. Neste momento
as crianças dialogam, percebem que em uma
mesma imagem existem várias leituras, e cada
uma quer dar sua opinião.
Para o ensino de arte, é necessário que
ocorra em algum momento o contato pessoal
dos estudantes com a obra de arte e, até mesmo, se possível, com o artista. Este contato direto com a obra original, muitas vezes se torna
difícil diante da realidade sociocultural dos educandos de escolas públicas, devido à dificuldade de locomoção, financeiras e até mesmo
entraves burocráticos da escola.
Cabe ao professor, caso não consiga
proporcionar este contato direto com a obra
original, buscar alternativas que propiciem uma
experiência semelhante. Compete à escola
oferecer um espaço mais livre e dinâmico que
permitam novas disposições dos móveis, que
possibilitem a criação objetos e disponibilizam
os materiais a serem utilizados em salas de arte.

O trabalho nas oficinas criativas é composto por cinco etapas: sensibilização, expressão livre, elaboração da expressão, transposição
de linguagem e avaliação. Para a elaboração da
sequência de atividades propostas para as oficinas, os participantes devem ser analisados a
partir de uma entrevista e a partir de suas falas
podem ser elaboradas as atividades artísticas
que poderão ser desenvolvidas nas oficinas.
Assim, através dos materiais para desenhar, das tintas, colagens, da criação de personagens, outras possibilidades criativas, o aluno,
ao longo de sua vida escolar, terá a oportunidade de vivenciar o maior número de formas
de arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho discute como o professor pode estimular o encontro da infância com a arte
Naif, com o objetivo de promover experiências estéticas e lúdicas, e promover a ampliação
do interesse pela arte.
Sugeriu que esta vivência estética seja oferecida às crianças a partir da apreciação de
imagens de obras da arte Naif, assim como na manipulação e observação de livros paradidáticos de arte e na produção de brinquedos.
Para isso, é preciso que o professor esteja à procura de metodologias que tornem a rotina mais rica em experiência e sentido. Assim este profissional tem que estar aberto ao novo
e possuir sensibilidade e curiosidade de descobrir caminhos para promover este contato da
criança com a arte.
A questão mais relevante é como abordar este tema com a educação infantil, buscando uma interação com a cultura, o meio, o lúdico e o conhecimento. Na Educação Infantil, o
professor deve adequar o conteúdo respeitando a faixa etária do aluno.
A arte Naif na educação infantil inicia um processo constante de produção, criação e
de estímulo dos sentidos. O educador deve ter a preocupação de disponibilizar momentos
de liberdade, criação e expressão baseando-se nas imagens de pintores.
As crianças sentem-se estimuladas quando o professor expõe seus trabalhos em um
mural, na sala de aula, para os próprios alunos apreciarem suas obras de arte, ou, maior
estímulo quando são realizadas exposição destas obras, contando com pessoas (pais, educadores) para apreciarem os seus trabalhos.
Concluiu-se que o professor deve incentivar essa experiência artística nas escolas para
ampliar conhecimentos, criticidade e criatividade proporcionando o momento do fazer artístico,
onde os alunos poderão expressar sua visão pessoal de linguagem artística.
Esse contato do educador com novas experiências didáticas o estimula a procurar outras
formas de agir, pensar, e conduzir a prática docente. Uma boa formação e o conhecimento
dos referenciais teóricos possibilitam a sistematização da proposta triangular, que pode ser
trabalhada com recursos diversos como sites, sugestões da revista nova escola, filmes, várias
imagens de pintores e estilos, fornecendo várias opções de aulas diferentes.
As aulas de artes deixam de ser baseadas em desenhos de datas comemorativas, desenho livre e prática sem contexto para contemplar uma sequência que pode resultar em uma
exposição com a participação de todos os envolvidos inclusive a presença de pais que ficam
felizes em ver a produção artística de seus filhos e o aluno sente-se estimulado e valorizado.
A exposição das obras faz parte da conclusão das atividades que podem ser em um
mural, ou destinar espaços da escola para este fim. Pode-se concluir que a prática educativa
associada à experiência artística e cultural gera múltiplas formas de aprendizagem através da
troca de experiências, da interação com o outro e com o mundo.
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA
RESUMO: Este artigo teve como objetivo analisar os impactos da pandemia de Covid-19 no ensino
da matemática.Uma série de desafios se apresentaram e estão sendo enfrentados, uma vez
que professores, alunos e a própria instituição não estavam preparados para essa situação.Este
artigo descreveu a necessidade e a importância que as novas tecnologias oferecem as práticas
educacionais no ensino da matemática. As plataformas virtuais de aprendizagem e as redes
sociais estabelecem as novas relações com a informação.Verificou-se então a necessidade de
formação continuada dos professores para utilizarem das tecnologias digitais, contribuindo para
as práticas pedagógicas remotas bem como o compartilhamento das experiências.Em tempos
de pandemia, mais do que nunca, a educação é convocada a se reinventar, buscando outras
possibilidades para o uso das tecnologias digitais na aprendizagem. Concluiu-se que é necessário
analisar a atuação do professor no ensino remoto emergencial e quais as mudanças que o
contexto pandêmico provocou nos processos de ensinar e aprender. Este trabalho é uma revisão
bibliográfica baseada em autores especialistas no assunto.

Palavras-chave: Formação de Professores; Matemática; Tecnologias digitais; Pandemiade COVID-19.
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INTRODUÇÃO

O

ano de 2020 começou com o surto da COVID-19, uma doença causada pelo
vírus SARS-CoV-2 ou o novo Coronavírus. Segundo a OPAS/OMS-2020, em 30
de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou ser uma
situação crítica de saúde pública, de proporções internacionais.
No início de março de 2020 a situação de calamidade se expandiu e tornou-se uma
pandemia, com o surgimento de surtos da COVID-19 em diversos países e regiões do mundo.
Na atualidade, e antes da crise pandêmica gerada pelo SARS-CoV-2, a sociedade em
rede permeada pelo avanço dos recursos tecnológicos digitais e pelo desenvolvimento das
telecomunicações, segundo (Lévy,1999), tem exigido das instituições educacionais em todos
os países o estudo de outros processos de ensino e aprendizagem, de acordo com protocolos
de saúde pública.
A EaD, antes da pandemia, era utilizada como parte complementar na educação, bastante importante e eficiente, em situações de isolamento social, tornou-se a única possibilidade
possível.
Este artigo tem como objetivo geral discutir os impactos da pandemia da SARS-CoV-2 no
ensino da matemática e como objetivos específicos mostrar as dificuldades dos professores, e
propor algumas reflexões acerca das necessidades do uso de recursos e atividades remotas.
Pergunta-se então, quais os desafios que escolas, estudantes e professores enfrentam
diante dessa realidade de pandemia? Como suprir essas dificuldades diante da quarentena
imposta pelas autoridades?
Justifica-se esse artigo pela situação provocada pela pandemia que expôs ainda mais
as dificuldades educacionais, principalmente no ensino de matemática, disciplina que comumente é vista como complexa pelos estudantes.
As barreiras encontradas no desenvolvimento de aulas remotas ficaram evidentes para
os estudantes e professores de colégios públicos. O acesso limitado à internet, a falta de
computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga de trabalho docente e
baixa escolaridade dos familiares, além da falta de investimento educacional, bem como de
políticas efetivas de formação e valorização docente.
Outros problemas são em relação à formação inicial do professor, pois existe uma escassez de disciplinas e práticas voltadas para o uso das tecnologias. Diante desse contexto,
surgem diversos questionamentos a respeito da formação do professor para utilizar tecnologias
digitais, do seu papel como educador, das suas condições de trabalho e principalmente da
pressão psicológica sofrida em meio à demanda das aulas remotas, em que o tempo dedicado à preparação de atividades e aulas online é bem maior do que no ensino presencial.
Esse artigo trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos, revistas sobre o tema, baseadas em autores especialistas em educação como: Grossi,(2019) Nóvoa, (2017). Barreto
(2020), Leal (2020), etc.
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AS MUDANÇAS PROVOCADAS NO
COTIDIANO ESCOLAR NO CONTEXTO
DA PANDEMIA
Para conter o avanço da pandemia do
COVID19, as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020, sendo aprovada pelo
Governo Federal a Medida Provisória nº 934 de
01 de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, para o enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública.
Desse modo, ficou permitido que aulas da
educação infantil até o ensino médio na Rede
Pública e Privada sejam ofertadas remotamente via internet. Inicialmente tem-se a impressão
que essas medidas são temporárias e que a
vida voltará ao normal.
Contudo, ainda é incerto saber quando o
ensino voltará a ser totalmente presencial por
isso, novas alternativas foram criadas para a
continuidade dos serviços oferecidos,
Neste Contexto, a Educação a distância
(EaD) que já vinha se expandindo a cada
ano devido ao desenvolvimento da internet, das Tecnologias Digitais da Informação e do Conhecimento e dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA) (GROSSI,
2019), agora ganha mais destaque no cenário educacional, devido ao seu potencial para a troca de saberes a distância,
seu caráter abrangente ao atender às várias áreas do conhecimento e os vários
tipos de ensino (GROSSI, 2019).

Para Melo (2020) as transformações são
inúmeras e passam pela política, economia,
modelos de negócios, relações sociais, cultura,
psicologia social e a relação com a cidade e
o espaço público”. Também a educação está
refletindo os impactos da pandemia do COVID-19, sofrendo modificações.
Cordeiro (2020) afirma que reaprender a
ensinar e reaprender a aprender são desafios
em meio ao isolamento social na educação do
país. O efeito causado pela pandemia e pelo
isolamento social significou trabalhar utilizando
novas formas didáticas e pedagógicas para o

ensino remoto.Eles precisaram aprender a editar aulas e buscar recursos como: Whatsapp"
e plataformas além de reformular todo o seu
planejamento a fim de manter os vínculos com
os alunos e enviar tarefas e explicações.
De acordo com Reses (2010), as dificuldades se iniciam pelo fato de que os professores não estavam preparados para a utilização
tecnologia e seus aplicativos de ensino, e parte
disso se deve à falta de formação nesta área.
A falta de formação está impactando o
ensino remoto da matemática no contexto da
Pandemia. Para que as Novas Tecnologias sejam bem aproveitadas no ensino da Matemática é preciso equipar e manter as escolas com
condições adequadas para o atendimento da
demanda escolar, oferecer qualificação profissional aos professores e promover mudanças
culturais, valorizando o educador.
A educação a distância requer um planejamento específico, mudança nas metodologias, reorganização das instituições de ensino
e capacitação dos professores para utilizar tais
recursos tecnológicos, para que de fato possam
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. A EaD, antes da pandemia, era utilizada
como parte complementar na educação, com a
pandemia tornou-se a única possibilidade possível.
Segundo Nóvoa (2017), o modelo de escola que surgiu no século XIX se modificou e
isso ficou ainda evidente com o cenário da pandemia de Covid-19. Assim como a sociedade é
transformada, a educação precisa se adequar
a essas demandas,
Como, por exemplo, o caso das escolas
que foram obrigadas a suspender as aulas presenciais e encontraram na tecnologia, a chave para manter a continuidade
do processo de ensino e aprendizagem:
as aulas remotas via internet. Dessa forma
a sala de aula é redesenhada pela evolução tecnológica em um novo ambiente
virtual de aprendizagem (KENSKI, 2015).
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Desse modo, foi feita uma proposta de
ensino, utilizando as tecnologias digitais/virtuais, como por exemplo, a plataforma do Google Classroom, meios de comunicação como
WhatsApp) que para Mattos e Schneider (2010,
p.50) podem atuar na educação “como uma janela para o mundo, por meio de recursos, visto
que representam uma infinidade de alternativas
de comunicação e busca de informação”,
Maciel (2004) afirma que “as experiências
de implantação da informática na escola
têm mostrado que a formação de professores é fundamental e exige uma abordagem totalmente diferente”, devendo-se ter
claro que “a implantação da informática
na escola envolve muito mais do que prover o professor com conhecimento sobre
computadores ou metodologias de como
usar o computador na sua respectiva disciplina” (MACIEL 2004, p. 30).

Nesse caso, a formação continuada do
professor precisa ser ressignificada, com vistas
a trabalhar e dar um novo sentido ao conhecimento (NÓVOA, 2017),
Evidencia-se a necessidade de formação
docente que possibilite o desenvolvimento de competências digitais, de modo a
serem capazes de modificar suas práticas pedagógicas com uso dos recursos
tecnológicos. Torna-se imprescindível o
desenvolvimento de habilidades autorais
e competências digitais docentes para
sintetizar, produzir, “remixar” e compartilhar conhecimentos no ciberespaço, de
modo que os professores sejam capazes
de criar um ambiente inovador, com uma
dinâmica que se diferencie das práticas
transmissíveis historicamente consolidadas na educação (ALMEIDA E ALVES,
2020).

A Matemática é uma das disciplinas entre as quais os alunos mais têm dificuldades
para aprender e desenvolver suas habilidades,
uma vez que contém operações complexas,
tais como divisão, números decimais, frações,
interpretação de situações-problemas, saberes
geométricos, entre outros.

No artigo "Matemática em tempos de
pandemia", Silva (2020) relata as dificuldades
encontradas por ele para conseguir passar os
conteúdos e ter um retorno favorável.
Segundo Silva (2020),no início os professores precisavam aprender como trabalhar
remotamente. Foi preciso assistir palestras, reuniões e conferências com o objetivo de conhecer a plataforma.Entre as dificuldades encontradas o autor cita a perda de sinal da internet,
o computador antigo e lento e a dificuldade de
encontrar vídeos que contemplasse os objetivos
propostos.
Dessa maneira, Silva (2020) decidiu gravar alguns vídeos por conta própria, usando
o próprio celular e computador. Para isso, ele
precisou baixar aplicativos específicos e, com o
computador antigo e lento, foi necessário criar
os vídeos através da câmera do celular. Segundo ele, a gravação de um vídeo de cinco minutos se transformou em um trabalho de duas
horas.
Ao colocar a teoria na prática Silva (2020)
verificou que de 105 estudantes, recebeu o retorno de apenas dois.Ao corrigir as atividades
o autor percebeu que os alunos não tinham entendido o trabalho proposto.
A didática é diferente no ensino remoto
em comparação com a presencial. Na escola tem a troca, o professor faz uma pergunta,
eles retornam. Agora, é uma aula gravada no
YouTube, o link é enviado pela plataforma, eles
assistem e enviam as dúvidas. Os professores
tiveram que aprender a filmar a aula e os alunos
tiveram que aprender a ouvir os professores porque é uma matéria que eles precisam entender
para fazer exercício.
Depois disso, ao colocar o novo conteúdo na plataforma, o percentual de acesso que
ele recebeu ainda não foi suficiente, pois não
alcançava nem 20% (vinte por cento) da turma.
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O Google Sala de Aula permite diálogos
com os alunos, mas a maioria deles não sabe
utilizá-la, o que dificulta o retorno e a correção
das atividades. Assim, as aulas remotas foram
se desenvolvendo e, cada vez mais, verificou-se
como é valiosa e produtiva a aula presencial,
Com o decorrer das aulas, ele percebeu
que os usos de vídeos motivacionais eram
importantes, para um bom entendimento
dos conteúdos e, assim, passou também
a incluí-los. Feito o vídeo, colocou efeitos
a fim de melhorar sua qualidade. Ainda
assim, a atividade estava incompleta, uma
vez que precisava inserir o conteúdo e os
exercícios. Lá se foi uma tarde inteira dedicada à atividade para apenas uma turma,
e ainda faltavam mais duas! Dessa forma,
ele conta que enfrentou as dificuldades,
juntamente com os alunos e colegas de
profissão (SILVA, 2020).

Segundo Silva (2020) A atividade relatada tinha como conteúdo o MDC e foi dividida
em: vídeo; parte teórica; exercícios de fixação;
e uso do GeoGebra. Dessa vez, o autor obteve
um bom retorno dos alunos que acessaram a
plataforma; através dela, eles conseguiram realizar as tarefas, incluindo acessar o vídeo e
utilizar a ferramenta do GeoGebra.
Com esse retorno, ainda que de poucos
estudantes, o resultado foi considerado satisfatório, porque se concluiu que mesmo à distância, os alunos estavam, de fato, aprendendo.
Verificou-se a partir deste relato que o trabalho dos professores duplicou ou até mesmo
triplicou, pois além da participação na formação
para trabalhar em todas essas novas ferramentas, passaram a ter que atualizar as plataformas
on-line, fazer a conferência dessas atividades,
dar o retorno para os alunos, atender pais, alunos e equipes escolares via aplicativos, preencher o diário de classe atendendo às novas
exigências, planejar e disponibilizar atividades
remotas para os que não utilizam as tecnologias digitais, realizar a avaliação do processo
ensino-aprendizagem nesses novos modelos.

Tudo isso a partir de sua própria casa e
com seus próprios recursos. Mesmo assim, são
alvo de ataques em redes sociais de pessoas
que desconhecem esse trabalho, acreditando
que os professores e professoras não estão trabalhando, estão em casa recebendo seu salário. Aliás, muitos direitos trabalhistas dos profissionais do magistério também foram atacados
durante a pandemia.
Experiências como as relatadas neste trabalho precisam ser compartilhadas e se faz necessários cursos de aperfeiçoamento contínuo
online, para que possam fazer a articulação da
teoria e a prática por meio de estudos em grupos, planejamentos com os seus pares.
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.

OS RECURSOS TECNOLÓGICOS E A
PRÁTICA DOCENTE
Inicialmente é necessário discutir a formação do professor para lidar com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs). De acordo com Dornelles (2012), para que
essas tecnologias sejam utilizadas no ambiente
escolar é necessário que haja a preparação dos
professores em curso de formação,
Deste modo, as Instituições de Ensino
Superior (IES), devem atuar na implementação de tecnologias nos currículos
dos cursos de licenciatura, uma vez que
é função das universidades formar profissionais aptos a lidarem com as mudanças
trazidas como decorrência do avanço tecnológico, explorando as potencialidades
de tais recursos para que haja o desenvolvimento intelectual e social de cada aluno
(DORNELLES, 2012 p.13).

De acordo com Sette, e Aguiar (s.d., p.
9) “a informática é vista como uma nova e promissora área a ser explorada e com grande potencial para ajudar na mudança dos sistemas
educacionais.
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Daí a importância da preparação de professores para o domínio das tecnologias da informação”. Esses autores sustentam ainda que
“considera-se imprescindível introduzir essa
tecnologia nos currículos dos cursos de Licenciatura para que o profissional recém-formado
chegue ao mercado de trabalho com o conhecimento específico”,
Portanto, inserir uma disciplina no currículo que aborde a informática educativa é
um dos caminhos que deve ser apostado
para que o futuro professor possa estar
preparado para atuar posteriormente na
escola, ou seja, “é de extrema importância que os cursos de graduação que formam futuros professores preocupem-se
com a formação de cidadãos críticos e
reflexivos que sejam capazes de resolver
problemas e se adaptar a mudanças”
(LIMA, 2001, p. 31).

Segundo Barreto e Rocha, (2020)o modelo de formação inicial de professores precisa
ser repensado/adaptado para as demandas
da contemporaneidade, no atual contexto da
educação remota, a reprodução de uma metodologia de ensino tradicional tem interferido negativamente no engajamento e motivação dos
estudantes nas atividades à distância (BARRETO E ROCHA, 2020 p.5).
Barros (2020) salienta a importância e
urgência de transitar deste ensino remoto de
emergência, importante numa primeira fase,
para uma educação digital em rede de qualidade, e apresentam, resumidamente, os princípios
básicos para o design de um ambiente online,
relacionado à organização, seleção de recursos, preparação e avaliação de atividades de
aprendizagem.

Segundo Paulo 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.
A mudança súbita nos processos educacionais durante a pandemia tem gerado muitas
incertezas por parte dos da comunidade escolar
e científica acerca da eficiência do ensino não
presencial, mediado pelas tecnologias digitais,
quanto à aprendizagem, principalmente na educação básica e secundária, quando comparado
ao ensino presencial,

O estudo de Gonçalves Prado (s.d., p.
13) destaca que em uma “[. . .] sociedade em
que as inovações são processadas muito rapidamente, é necessário formar pessoas flexíveis,
críticas, criativas, atentas às transformações da
sociedade e capazes de estar sempre aprendendo e revendo suas ideias e ações”,

O êxito na educação online depende de
muitos fatores, que envolvem desde o
perfil do aluno e a sua motivação para
a aprendizagem, o acesso à conexão à
internet e aos recursos tecnológicos, a formação e competência digital dos professores para a docência nesta modalidade
de ensino. Ademais, a confusão conceitual que se tem feito entre a educação à distância e o ensino remoto de emergência
que estamos vivenciando devido à pandemia. Na verdade, o surto de COVID-19
também é uma grande crise educacional
(UNESCO, 2020a).

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,

[...] 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).
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[...] 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).

A formação do profissional prático não
pode apenas enfatizar o aprendizado operacional das ferramentas computacionais, tampouco
o aprendizado relacionado a uma determinada teoria educacional, precisa construir novos
conhecimentos; relacionar, relativizar e integrar
diferentes conteúdos; ressignificar aquilo que
ele sabe fazer com vistas a reconstruir 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.
Entende-se que a educação varia dependendo do tempo e lugar, abrangendo fatores
históricos, socioculturais e político-econômicos,
nesse sentido, tais aspectos estão relacionados
ao papel do professor requisitando-lhe profundas mudanças.
Contudo, é necessário pensar a formação continuada de professores compreendendo
que ele possui experiências construídas anteriormente e o novo precisa ser incorporado a
estruturas já existentes,
Quando lhe é apresentada uma proposta
de mudança, certamente o professor sofre uma desestabilização em suas crenças
e práticas, o novo provoca-lhe conflito. A
mudança se introduz em um espaço de
contradição em que o professor avalia a
utilidade e o grau de esforço que lhe é
exigido (FALSARELLA, 2004, p.10).

Muitos docentes continuam atrelados ao
modelo de educação tradicional, preocupando-se com a transmissão de informações, na
elaboração de aulas expositivas, que desmotivam os alunos a participarem do processo de
ensino-aprendizagem.
No ensino remoto o professor precisa ser
flexível e deverá atuar como orientador das atividades 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 e
avaliando sua participação.
O perfil do novo docente exige que ele
participe mais efetivamente do processo de
ensino-aprendizagem como mediador das informações de que dispõe. Ser professor então
passa a ter um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar e solicitando que o professor saiba
articular o saber de forma significativa, em uma
visão de totalidade e não fragmentada, de complemento, de participação e ações.

A DESIGUALDADE SOCIAL E A
PANDEMIA
O segundo desafio para os docentes na
implementação de ferramentas de ensino a distância é o perfil socioeconômico dos alunos. Leal
(2020) aponta que, diante da nova realidade imposta pela pandemia, a desigualdade social e as
dificuldades de aprendizagem se tornaram mais
evidentes, uma vez que, estes alunos não têm
acesso a computadores, smartphones, tablets e
acesso à internet em suas residências.
De acordo com a SED, estudantes que
tiveram acesso a recursos tecnológicos, como
celulares, tablets ou computadores, puderam
assistir às aulas e alunos sem conectividade
receberam material impresso pela escola. Todas as atividades deveriam ser completas e
entregues, online ou presencialmente, semanalmente. Para fazer as avaliações, os professores
utilizam-se como base as atividades semanais e
a presença nas aulas remotas, além de entrega
de trabalhos complementares,
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Ainda que o aluno do ensino fundamental pertença a uma geração que gosta e
aceita todas as novas tendências tecnológicas, ele precisa do professor ao seu
lado, para motivá-lo na construção do seu
conhecimento. Esse aluno ainda não tem
maturidade e disciplina para estudar na
modalidade a distância, a qual requer um
aluno autônomo. Já a autonomia é aprendida progressivamente com o tempo, não
se consegue de uma hora para outra, o
aluno se torna autônomo à medida que
vai aprendendo (PARO 2011 p 18).

De tudo isso se pode ver como a implantação do ensino a distância, enfatizou as desigualdades socioeconômicas que existem e
deixa claro que nem todos têm oportunidades
de ter esse acesso ao ensino.
Pode-se observar que houve problema
dos alunos mais pobres para aderir e continuar
o ano letivo nessa situação que o isolamento
social impôs, pela falta de condições de terem
computadores, smartphones, tablets e acesso à
internet nas suas casas. “Esses novos desafios
levaram, inclusive, a uma maior inadimplência
e evasão escolar, as quais só não foram agravadas graças ao trabalho dos docentes, assegurando a motivação e a estima do alunado”
(LEAL, 2020 p. 42).
Quanto à habilidade dos alunos aprenderem sem o professor presente, Santos (2020)
diz que as aulas à distância têm sido dadas
com grandes listas de exercícios para os alunos resolverem sozinhos, sem a interferência do
professor. No que se refere o uso das TICs nas
aulas, Santos (2020) afirma que:
Não se estabeleceu novas formas de ensino
que impulsione a criatividade dos alunos e
muito menos uma educação que valorize a
reflexão em detrimento de práticas positivistas de ensino (...)”, o que nos leva a refletir
sobre como alguns alunos podem encontrar dificuldades em assimilar os conteúdos
na ausência do ambiente escolar. Frente a
esse fato fica o questionamento: Em que
medida as metodologias de ensino empregadas estão favorecendo a ocorrência de
aprendizagens significativas nos alunos,
sem prejuízos à consolidação de aprendizagens futuras? (SANTOS 2020, p. 45)

De acordo com Bréscia, (2013), um ponto fundamental, para que o conhecimento seja
efetivamente construído, é que a cognição e a
afetividade estejam interligadas e presentes no
ensino, através da interação professor e aluno,
mediada pelas estratégias pedagógicas (p.23).
Segundo Moran (2015), as metodologias
ativas são estratégias de ensino centradas na
participação efetiva dos estudantes, envolvendo-os na construção do seu processo de aprendizagem, de forma flexível e utilizando resolução
de problemas, pesquisas e investigação. Associadas a essas metodologias, estão as técnicas
de interação que irão possibilitar a expressão da
afetividade destacando-se, dentre elas, aquelas
disponíveis no AVA: fórum, mensagem, tarefa e
chat.
É esperado que o professor mediador,
além de possuir os conhecimentos sobre os
conteúdos abordados, consiga ultrapassar as
telas do computador e se fazer presente em um
ambiente virtual.
Podemos até pensar que essa ação seja
impossível de acontecer, porém, dotando-se de
afetividade, é que se torna possível perceber as
particularidades de cada estudante. Mais precisamente, na sutileza dos detalhes das mensagens, presentes ou ausentes, o professor intrinsecamente utiliza da afetividade para que o
aluno tenha maior interesse e, assim, facilidade
na aprendizagem.
É importante desenvolver a empatia dos
alunos, serem tolerantes em relação aos conteúdos a cumprir, rever as expectativas e objetivos
para o semestre letivo. Avaliar o aluno, observar
os que necessitam de maior apoio pedagógico,
verificar conteúdos e disciplinas a serem priorizados e pensar atividades e estratégias para
repor aquilo que não foi alcançado é também
papel do professor.
Neste momento, os pais devem apoiar a
escola, e essa aproximação é fundamental para
o acompanhamento dos estudos e para que as
questões emocionais das crianças possam ser
trabalhadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o início da pandemia, com a necessidade de estabelecer o isolamento social para
evitar a propagação do coronavírus, a modalidade de ensino, no Brasil e no mundo, teve de
ser repensada. Dessa forma, necessitou-se ampliar o acesso à educação à distância, a qual
era usada, principalmente, no ensino superior e técnico.
Com base nas informações mencionadas e refletidas acerca da educação a distância
no Brasil em tempos da pandemia do coronavírus, observa-se que muitos são os desafios
enfrentados pela escola diante desse cenário pandêmico, como a falta de formação e informação dos professores, dos alunos e familiares sobre o uso das TDIC,(Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação) enquanto mediação do conhecimento.
Apesar das TDIC já fazerem parte, direta ou indiretamente, da rotina das escolas e da
realidade de muitos professores e estudantes, a utilização delas no período de pandemia, para
substituir os encontros presenciais, tem encontrado vários desafios, entre eles: a infraestrutura
das casas de professores e estudantes; as tecnologias utilizadas; o acesso (ou a falta dele) dos
estudantes à internet; a formação dos professores para planejar e executar atividades online.
O ensino conteudista, instrucionista não tem mais espaço na sociedade em que vivemos.
Na fase pós-pandêmica, é muito importante a união de esforços para ir além do ensino baseado na transmissão, se faz necessário conhecer outras metodologias e estratégias conforme
o desenvolvimento tecnológico, que beneficiem a cooperação, a criatividade e a autonomia
dos professores e dos alunos.
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. Destaca-se o papel social das universidades, que é o
de formar profissionais em conformidade com os avanços tecnológicos da sociedade contemporânea.
Por esta razão é preciso incentivar o professor a rever sua prática, compartilhar suas
dúvidas, questionar 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.
O fato de se utilizar as ferramentas e a potencialidade da internet não significa novas
formas ou práticas pedagógicas de ensino. Tanto que as enormes listas de exercícios para
que os alunos resolvam sozinhos em casa, têm imperado nos processos de ensino aprendizagem. Não se estabeleceu novas formas de ensino que impulsione a criatividade dos alunos
e muito menos uma educação que valorize a reflexão.
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Para capacitar o professor às práticas de ensino significativas,a formação continuada
não deve ser algo eventual, precisa ser parte integrante do exercício profissional do professor.
No contexto da pandemia percebeu-se o quanto essa formação merece ser repensada, no
sentido de oferecer condições de melhorar a vida do professor numa perspectiva de totalidade
tornando-se mais comprometida socialmente.
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, pesquisas e outras atividades que melhoram a qualidade da aula.
Concluiu-se que a melhoria do ensino está relacionada às melhores condições de trabalho e de vida, oferecendo assim a oportunidade de oprofessor poder 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.Investimentos em capacitação para os professores, acesso à internet de qualidade para todos os estudantes, contudo essas questões são
cercadas por uma realidade de desigualdades sociais que caracterizam a sociedade brasileira
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RELAÇÃO ENTRE AS HABILIDADES DA BNCC PARA O ENSINO
DE HISTÓRIA PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(AGENDA 2030 - ONU): REFLEXÕES E POSSIBILIDADES
RESUMO: A associação do desenvolvimento das habilidades no currículo de História propostas
na BNCC (2017) com a Agenda 2030 conferida pela ONU no ano de 2015 apresenta caminhos
possíveis a serem trilhados no campo educacional de forma significativa e alicerçada em demandas
contemporâneas da sociedade global. Assim, por meio de pesquisa bibliográfica, propomos
identificar possibilidades no desenvolvimento das habilidades propostas para a disciplina de
História contidas na BNCC em associação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
apresentados na Agenda 2030. Espera-se contribuir para uma prática docente de História embasada
em temas significativos e de grande relevância para os(as) alunos(as), sendo estes entendidos
como colaboradores e parceiros de uma comunidade global e interdependente nos mais variados
aspectos e dos quais compõem toda a complexidade da vida em sociedade, levando em conta
as instabilidades e incertezas que permeiam a vida da(o) cidadã(o) do século XXI, qualificando a
compreensão da realidade vigente como possibilidade de tratamento pedagógico nas aulas de
História no Ensino Fundamental.

Palavras-chave: BNCC; Desenvolvimento Sustentável; História; Competências; Habilidades.
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INTRODUÇÃO

A

BNCC – (Base Nacional Comum Curricular) consolidada no ano de 2017 após
longo processo de desenvolvimento de políticas públicas, desde a Constituição brasileira (1988), LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996), (DCNs) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), (PNE) Plano
Nacional de Educação (2014), cabendo o alinhamento da BNCC com a Agenda 2030 representada pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Ao tratar a educação como elemento que venha contribuir para a transformação da
sociedade, para uma condição mais humana, socialmente justa e que assegure meios para a
preservação da natureza. Tais demandas emergentes estão expressas não somente na Agenda 2030, mas em outros documentos e bibliografias, tais como: a Declaração dos Direitos
Humanos da ONU (1948), o Relatório para a Unesco de Jacques Delors (1998), entre outros.
O professor de História lida diariamente com demandas educacionais que extrapolam
os muros da escola, experiências estas atreladas às exigências da sociedade contemporânea,
como descreve Delors (1998) ao tratar da educação do século XXI, ou Morin (2001) na obra
“Os sete saberes necessários à educação do futuro”, enquanto Pozo (2004) trata da escola
do século XXI que tem como desafio converter informação em conhecimento.
Atualmente o professor(a) de História deve tratar o conhecimento acumulado não de
forma isolada e descontextualizada da realidade local e global, mas sim ofertar aos educandos
propostas educacionais que tratam de demandas humanitárias contemporâneas, ao atrelar
o ensino de História com a questão da conservação do meio ambiente; implementação de
práticas de produção e consumo sustentáveis; erradicação da fome, conflitos armados, entre
outras demandas passíveis de solução ou diminuição de seus prejuízos históricos para a
humanidade.
O objetivo geral deste ensaio é indicar possibilidades de atingir o desenvolvimento das
habilidades do currículo de História proposto na BNCC em associação com a Agenda 2030
conferida pela Organização das Nações Unidas, enquanto os objetivos específicos são: consultar bibliografia que sustenta a associação do trato do conjunto de habilidades do componente
curricular de História em consonância com os (ODS – Agenda 2030); Identificar possíveis
elementos que prejudicam o desenvolvimento de habilidades que vão além das consideradas
clássicas na disciplina de História; Elaborar possíveis razões para se incorporar os (ODS) na
perspectiva do desenvolvimento das habilidades referentes a disciplina de História abordadas
na BNCC.

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

215

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

O CURRÍCULO ESCOLAR
De acordo com Eugênio (2006) ao
recuperarmos a história da construção das
diversas propostas de currículos nacionais,
compreenderemos com maior clareza o processo histórico de definição curricular.
Oliveira (2017) corrobora com o contexto histórico do currículo ao trazer à tona
a discussão acerca de uma base nacional
comum curricular para a educação básica,
levando em conta diversas dimensões, entre
elas a política para chegarmos ao termo “definição curricular”.
O referido autor destaca os diversos interesses de grupos e entidades em torno da
definição do currículo. Desta forma, a composição do currículo se configura como sendo intencional e pretensioso, portanto, não é
neutro.
A fim de nos atermos ao contexto histórico mais recente, Oliveira (2017) tendo em
vista os finais da década de 1980 e início dos
anos de 1990, no qual o país revia as bases
da educação pública, com a promulgação da
Constituição de 1988, que definia a nova “lei
de diretrizes e bases da educação nacional”,
culminando entre outros aspectos na construção de uma escola pública mais democrática.
Eugênio (2006) pontua a influência que
cada período histórico e social exerce sobre a
composição de propostas curriculares brasileiras por séculos. De acordo com o autor, a
primeira ideia de currículo no Brasil perpassa
o período de (1549-1759) e está ligada ao
Pe. Manoel da Nóbrega, enquanto que entre
(1759-1932) em decorrência da expulsão dos
jesuítas adentramos ao início das reformas
pombalinas. Em 1772 são instituídas as aulas
de primeiras letras, de gramática, de latim e
de grego no Rio de Janeiro e nas capitanias.

Com a vinda da corte portuguesa temos
a primeira lei de instrução elementar do país que
sob o decreto imperial de 15 de outubro de 1827,
sendo preconizados os conteúdos a serem ensinados, tais como; ler e escrever, quatro operações
da aritmética, gramática da língua nacional.
No período de (1932-1969) três importantes reformas impactam a organização curricular do ensino secundário, entre elas a Reforma Francisco Campos (decreto n. 19.890,
de 18/4/1931), a Reforma Capanema, que
reformula alguns ramos do ensino, de acordo
com a Lei Orgânica do Ensino Secundário
(decreto-lei n. 4244, de 9/4/1942) e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei
n. 4024, de 20/12/1961).
A BNCC (BRASIL, 2017) encontra respaldo legal em diversos marcos, desde a
Constituição de 1988, passando pela LDB
(1996) e mais recentemente no Plano Nacional de Educação (2014). Destaquemos alguns
exemplos como o da Constituição Federal em
seu artigo 210 estabelece que sejam fixados
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).
A LDB, no Inciso IV de seu Artigo 9º,
afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, competências e diretrizes para
a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio, que nortearão os currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996).
No ano de 2010, o CNE promulga novas Diretrizes Curriculares Nacionais, ampliando e organizando o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização das
diferenças e o atendimento à pluralidade e à
diversidade cultural resgatando e respeitando
as várias manifestações de cada comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB
nº 7/2010 .
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BNCC – DOCUMENTO LEGAL E PLURAL
E A AGENDA 2030
Para melhor compreendermos a BNCC
é de extrema importância que nos apropriamos dos termos “Competências” e “Habilidades”. De acordo com a definição descrita na própria BNCC (BRASIL, 2017, p. 08)
“Competência” trata-se da mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos),
enquanto as “Habilidades” são (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e
do mundo do trabalho.
Tendo em vista as competências específicas das Ciências Humanas que abarca
História e Geografia é preconizado na BNCC
o desenvolvimento das seguintes competências:
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção
das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em
diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como
problematizar os significados das lógicas
de organização cronológica.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses,
argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos
históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
4. Identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas
e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5. Analisar e compreender o movimento
de populações e mercadorias no tempo e
no espaço e seus significados históricos,
levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da
produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias
digitais de informação e comunicação de
modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais (BRASIL, 2017, p. 400).

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017)
as habilidades do componente curricular de
História para o 6º ano são:
(EF06HI01) Identificar diferentes formas
de compreensão da noção de tempo e
de periodização dos processos históricos
(continuidades e rupturas).
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades
e épocas distintas.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade e analisar os
significados dos mitos de fundação.
(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a
origem do homem americano.
(EF06HI05) Descrever modificações da
natureza e da paisagem realizadas por
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários
e povos africanos, e discutir a natureza
e a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território
americano.
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas
de registro das sociedades antigas na
África, no Oriente Médio e nas Américas,
distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral
dessas sociedades.
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(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais,
científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na
tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da
pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais.
(EF06HI11) Caracterizar o processo de
formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos
monárquico e republicano.
(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão
na Grécia e Roma antigas.
(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio
entre as partes envolvidas.
(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes
tempos e espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de
circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as
dinâmicas de abastecimento e as formas
de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos,
com destaque para as relações entre senhores e servos.
(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.
(EF06HI18) Analisar o papel da religião
cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval.
(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no
mundo antigo e nas sociedades medievais (BNCC, 2017, p. 419).

Quanto ao tratamento da Agenda 2030
e suas implicações convém abordarmos o
contexto histórico acerca da instituição que
tornou possível sua consolidação - a Organização das Nações Unidas (ONU).
A Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945,
logo após a Segunda Guerra Mundial, tendo
dentre seus objetivos garantir a paz por meio
da cooperação intelectual entre as nações,
proporcionar o acompanhamento do desenvolvimento mundial, além de conferir auxílio
aos países membros.
A UNESCO no Brasil foi estabelecida
em 1964 e seu Escritório, em Brasília, iniciando suas atividades em 1972, as prioridades
preconizadas eram a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção
do desenvolvimento humano e social, além
de desenvolver projetos em parceria com o
governo – União, estados e municípios –, a
sociedade civil e a iniciativa privada.
Trata-se da agência especializada do
Sistema ONU que tem como missão consolidar a paz, erradicar a pobreza, proporcionar
o diálogo intercultural por meio da educação,
da ciência, da cultura, da comunicação e da
informação.
Com a Agenda 2030 não poderia ser
diferente pois, trata-se de um plano de ação a
nível mundial, que busca consolidar esforços
dos países membros no cumprimento das
169 metas distribuídas entre os 17 objetivos
de desenvolvimento sustentável propostos e
apoiados pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio contemplando as áreas econômica, social e ambiental.
A jornada da Agenda 2030 é iniciada no
ano de 2015 na sede das Nações Unidas em
Nova York com o anúncio dos novos (ODS)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que
tem como meta de conclusão o ano de 2030.
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Os 17 objetivos são divididos nas seguintes propostas:
1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero e agricultura sustentável;
3. Saúde e bem-estar;
4. Educação de qualidade;
5. Igualdade de gênero;
6. Água potável e saneamento básico;
7. Energia Limpa e Acessível;
8. Trabalho decente e crescimento econômico;
9. Indústria, inovação e infraestrutura;
10. Redução das desigualdades;
11. Cidades e comunidades sustentáveis;
12. Consumo e produção responsáveis;
13. Ação contra a mudança global do
clima;
14. Vida na água;
15. Vida terrestre;
16. Paz, justiças e instituições eficazes;
17. Parcerias e meios de implementação.

CORRELAÇÃO DA BNCC E DA AGENDA
2030 E SUAS POSSIBILIDADES
Sob o marco do período de redemocratização de nosso país, sob o apelo da sociedade por justiça social, igualdade de direitos,
pluralidade de ideias, diversidade, solidariedade, sustentabilidade entre outras demandas, nos parece que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apenas reafirmam e
conferem maior visibilidade para todas estas
demandas emergentes no Brasil e no mundo.

Com a proposição dos ODS da Agenda 2030 ainda que recém criada podemos
conferir alguns exemplos de sua influência
em alguns estados e municípios brasileiros,
como é o caso do município de São Paulo
que atrela ao Currículo da Cidade (2017) os
ODS da Agenda 2030, enquanto Belo Horizonte (2019) com o Decreto 17.135 de 11 de
julho 2019 estabelece a Agenda 2030 como
referência de políticas públicas e de igual
modo o estado do Ceará (2019 p. 73 - 130)
trata na parte III de seu Referencial Curricular
do Estado temas alinhados aos objetivos e
metas da Agenda 2030.
Podemos concluir que tal associação
de propostas curriculares com os objetivos
e metas da Agenda 2030 da ONU/UNESCO
foram rapidamente absorvidas, pois se trata
de um conjunto de ações de caráter histórico e fundamentado por diversas obras como
vimos até o momento além das de outras
tantas emblemáticas como a Declaração dos
direitos humanos da ONU (1948) e o relatório
de Jacques Delors (1998).
Fica claro que tanto professores(as)
como alunos(as) podem e devem se valer de
um ambiente educacional que rompa com o
habitual e corriqueiro, a fim de vislumbrar alternativas viáveis para uma proposta de ensino de História mais relevante e em constante
diálogo com diversas manifestações do conhecimento humano, com vistas à formação
de uma sociedade mais justa, democrática,
igualitária e sustentável.
Ao tratarmos do histórico da BNCC elencamos as referidas habilidades preconizadas
para os 6º anos do Ensino Fundamental, tendo em vista a relação do ensino de História
com os ODS da Agenda 2030 e suas 169
metas como possibilidade de desenvolvimento do trato pedagógico nas aulas de História.
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Há uma adequada análise crítica das
possibilidades conferentes a esta modesta
proposta, utilizaremos sem nenhum critério
específico a organização dos ODS de números ímpares propostos na Agenda 2030, a fim
de tornar o exercício de análise da mesma
com qualidade e da forma mais proveitosa
possível, fato este que não descarta a possibilidade e até mesmo o nosso convite ao
leitor(a) fazer o mesmo com os ODS de números pares.

Para efeito de organização os ODS
estão listados na primeira coluna, seguidos
na segunda coluna de suas possíveis metas
que pedagogicamente venham fazer relações
com as habilidades preconizadas pela BNCC
no ensino de História, sendo estas elencadas
de forma preditiva na terceira e última coluna,
conforme o quadro a seguir:
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* NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Agenda 2030 ONU 2015.
** BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum curricular.
Brasília, DF, 2017.
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Rebeca Otero, coordenadora de Educação da Unesco no Brasil acredita que o
trabalho dos ODS na escola proporciona que
os alunos(as) sejam preparados(as) para lidar com questões de diferentes âmbitos da
sociedade, porém, sempre com foco em sua
realidade:
A importância de um currículo baseado
no Desenvolvimento Sustentável vai além
da sala de aula. Conforme os objetivos
definidos pela ONU, os alunos são preparados para lidar com questões de diferentes âmbitos da sociedade, sempre
baseando - se na sua realidade. O benefício é para a comunidade em geral,
não só para o estudante e sua escola.
(CAMPOS, 2018)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tal pesquisa se configura como sendo
exploratória, como assegura Gil (2008), pois
trata de colaborar para uma afinidade com
o problema, podendo envolver levantamento
bibliográfico, frequentemente assumindo-se
como pesquisa bibliográfica.

Elencados todos os referenciais teóricos necessários passamos a fase de redação, para tal feito faz-se necessária a intersecção de temas e referenciais teóricos que
sustentam cada um deles, ou seja, tratando
de forma isolada cada um dos temas e objetivos do trabalho, para que em seguida possamos depurar as contribuições das obras,
documentos e autores(as), para em seguida
analisar e discutir os objetivos geral e específicos, seguidos da revisão e finalização do
artigo.
Por fim, munidos das informações bibliográficas que compõem o marco teórico
do trabalho finalizamos com uma discussão
com base na análise e reflexão das principais
ideias que colaboraram para o desenvolvimento da pesquisa em nossas considerações
finais.

A primeira etapa desta pesquisa conta com o levantamento bibliográfico, leitura
e análise dos diversos referenciais teóricos,
incorrendo na consulta de diversas obras
que venham subsidiar sustentação teórica e
a devida contemplação dos objetivos geral e
específicos.
Após a fase de leitura e fichamento
das principais ideias defendidas pelos documentos, obras e autores(as) consultados(as),
passamos para a inclusão e/ou descarte de
obras que venham tratar de temas considerados relevantes para a construção do referido trabalho, tais como: BNCC, Agenda 2030
(ONU), e o ensino de História, entre outros
que apresentem afinidade com os objetivos
deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a devida análise das hipóteses propostas neste ensaio é perfeitamente aceitável
que se identifique possíveis relações e variações entre os ODS Agenda 2030 e as habilidades
preconizadas pela BNCC no ensino de História, das quais indubitavelmente poderiam estar
organizadas de acordo com outros critérios preestabelecidos pelo(a) professor(a), conforme
acentua Sacristán (2015) ao conferir ao professor a tarefa de transformar o conteúdo do currículo de acordo com suas próprias concepções epistemológicas.
Ao considerarmos a possibilidade de se identificar possíveis elementos que prejudicam
o desenvolvimento de habilidades que vão além das consideradas clássicas na disciplina de
História, entendemos que a própria BNCC considera tal questão com notoriedade a tratar de
habilidades que venham de encontro com demandas históricas que permeiam o passado,
presente e futuro, caso a sociedade e em especial as futuras gerações não venham considerar sua responsabilidade para a construção de uma sociedade mais democrática, justa e
sustentável no sentido mais amplo da palavra.
Tendo em vista tal contexto não foi uma tarefa difícil incorporar os (ODS) na perspectiva
do desenvolvimento das habilidades referentes a disciplina de História abordadas na BNCC,
pois dialogam em constatável convergência de princípios e valores que vislumbram a possibilidade de termos num futuro próximo consciências humanas que venham superar barreiras,
preconceitos e limitações de caráter histórico que carecem de sair dos tratados e acordos
mundiais para ganhar corpo e se consolidar no cotidiano de toda cidadã(ão) que se identifica
como agente transformador de sua comunidade e do mundo que o cerca.
Por fim, nos fica claro que o ensino de História é imprescindível na formação destes seres
humanos críticos, emancipados e conscientes de que as direções do mundo, da sociedade e
de sua comunidade também passam por suas mãos, sendo assim, a proposta deste ensaio
apesar de imperfeita e inacabada, a princípio e de forma modesta contempla seus objetivos,
porém, destacamos a necessidade de mais pesquisas e reflexões acerca deste e de tantos
outros temas, dos quais venham a tratar de possibilidades de ensino de História comprometida
com a realidade local, global e interconectada de alunos e alunas e os desafios já previstos
e inadiáveis deste século.
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O LUGAR DA ARTE-EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Este trabalho traz uma discussão sobre a arte-educação e sua contribuição no
desenvolvimento cognitivo da criança do ensino fundamental. Tem como objetivo possibilitar
um olhar que dê o real valor ao ensino da arte-educação a crianças do ensino fundamental.
A abordagem da pesquisa foi qualitativa e utilizou-se como instrumento de coleta de dados a
observação da predileção que é dada a outras disciplinas do currículo do ensino fundamental
em detrimento a de arte-educação. O resultado desse estudo é buscar o que os autores que
fundamentam este trabalho escreveram a esse respeito, bem como perceber que os educadores
não estão preparados para a prática dessa atividade. Esta investigação contribui para uma reflexão
da importância que damos à arte-educação no desenvolvimento de crianças que se encontram
no ensino fundamental.

Palavras-chave: Arte-Educação; , Criança; Desenvolvimento; Contribuição.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão sobre o lugar da arte-educação no
ensino fundamental de 1ª a 4ª série do anos iniciais. A preocupação com esta
temática surgiu em 2008 quando a minha filha estava com oito anos de idade
fez um desenho a pedido da professora que representasse o dia da mulher.
Ela, então, fez alguns rabiscos, onde a cor vermelha estava bastante presente. Segundo
ela, a professora não gostou dizendo que não estava bonito. Isso fez com que eu visse ali
algo que estava no imaginário da criança, não importava o conceito do adulto, da professora,
e pelo fato da professora ter dito que o desenho estava feio fez com que ela passasse a dizer
que não sabia desenhar e que o seu desenho era feio.
A partir daquela situação a minha reação foi passar a conversar com ela e, dizer que o
desenho de cada pessoa representa a própria pessoa que desenha, algumas vezes ela pedia
para que eu desenhasse para ela, no que eu respondia que não podia porque era o trabalho
dela e que ela não podia fazer uma atividade que era minha, muito menos eu poderia fazer
as dela, o que eu poderia era ajudar da melhor maneira possível dando sugestões. Com o
tempo de conversa, ela passou a desenhar livremente, sem se importar com a aparência, ou
melhor com o julgamento dos outros.
Outro acontecimento que também chamou a minha atenção ocorreu no ano de 2008
quando fazia o estágio de regência, na escola Prof. Roberto Santos, ao indagar para a professora o que seria mais importante na sala de aula, ela respondeu-me que seria a leitura
(português) e as contas (matemática). Essas duas disciplinas têm recebido a maior atenção,
diante das outras; enquanto com o ensino da arte visual, a exemplo do desenho, parece que
o seu lugar ficava para os momentos de agitação das crianças.
Estas situações me levaram a escrever esta monografia com a seguinte indagação:
Diante da importância dada às disciplinas tidas como padrão, português e matemática que
não acontecia com o ensino do desenho, ou seja, qual o lugar da arte-educação no ensino
fundamental? Quando no estágio se percebia que a Língua Portuguesa e a Matemática eram
predominantes. Fundamenta-se este trabalho nos estudos de Lowenfeld(1977), Duarte(1953),
já que afirmam que o ensino das artes visuais é de grande importância para o desenvolvimento
global da criança, podendo até servir de alicerce para outras áreas do conhecimento, além
de denunciar, caso haja algum problema nessas referidas áreas.
Apesar de ser sabido que o desenho estava intimamente ligado ao homem desde os
primórdios, ela sempre teve um papel fundamental em todos os momentos da sua vida, seja
religioso, social, cultural e para a sua sobrevivência. O ensino da arte sempre foi contestado
quanto a sua posição como ciência, inclusive chegou a ser englobada em outra disciplina
para ter aceitação por parte dos educadores e alunos.
Diante dessas inquietações, pretende-se estudar as seguintes questões: Como a arte foi
tratada durante a história, passando pela história da arte no Brasil e a importância da arte-educação e, a questão de como a arte visual contribui para o desenvolvimento global da criança.

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

228

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

Fundamenta-se este trabalho teórico nos estudos realizados por Lowenfeld e Brittain
(1977), os quais afirmam na sua obra que o desenho compreende em um diferencial porque
através do ensino da arte visual o professor arte-educador poderá identificar que aquela criança está encontrando dificuldade em outras áreas de expressão, a esse respeito eles escrevem
o seguinte: “[...] um menino de sete anos que desenha como um de cinco terá as aptidões
intelectuais das crianças de cinco anos, apesar de sua idade cronológica.
Este fator é muito significativo para compreender as crianças, porquanto não só nos
proporciona um meio para percebermos que elas estão desenhando e pintando, desde o mais
profundo de seu ser, mas também faculta ao professor vigilante a oportunidade de compreender problemas que podem surgir em outras áreas de expressão”.
Organiza-se este trabalho em dois itens. O primeiro trata sobre a arte-educação no
decorrer da história da humanidade, o que nos leva a perceber que a arte acompanha o
homem em todos os momentos importantes da sua vida, desenvolvendo-se juntamente com
ele, marcando os eventos sociais, culturais e religiosos. E o segundo aborda a importância
da arte-educação no desenvolvimento da criança, a exemplo do desenvolvimento emocional,
intelectual e perceptual.
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A ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Tratando da questão do desenvolvimento
da criança através da arte, onde podemos observar que a arte interfere e pode demonstrar
como a criança passa por etapas delimitadas
e em cada um dos estágios do seu desenvolvimento há uma modificação, e a depender da
sua capacidade emocional ela percorre o seu
desenvolvimento normalmente, ou, então, fixa-se em um estágio não compatível com a sua
faixa etária. Tudo isso poderá ser constatado a
partir dos autores V. Lowenfeld e W. L. Brittain,
no seu livro Desenvolvimento da Capacidade
Criadora.
Ao observar uma criança pintando, devemos aprofundar-nos mais nesse ato, pois ali não
reside somente um gesto mecânico, e sim uma
expressão global daquela criança, o resultado
poderá se apresentar esplêndido, perfeito. Ou
até mesmo não haver nenhum êxito aparente,
contudo, só com a experiência da escolha do
material, das cores, deixando claro que houve
um exercício do seu eu interior, o que mostra
que aquele ser é único, tal qual a sua arte, e,
apesar disso o seu desenvolvimento também
interfere na sua maneira de representar a sua
arte, a qual passa por uma mudança bastante
perceptíveis.
Para que o desenho possibilite o desenvolvimento emocional, o autor terá que nesse
momento identificar-se com a sua obra, caso
contrário, ele tão somente fará reproduções
que para ele não há significado algum, pois ele
não está inserido naquela expressão; crianças
emocionalmente desajustadas utilizam representações padronizadas com o propósito de
refugiar-se.
Segundo Lowenfeld e Brittain, (1977, p.
37): “podemos observar em crianças pequenas
que se inclui no seu desenho, podemos perceber o grau de envolvimento com a sua representação, já no caso dos desenhos padronizados
não há esse total envolvimento”.

Ainda segundo eles, quando a criança
desenvolve padrões rígidos em seu raciocínio,
o simples fato da necessidade de flexibilização
poderá ocasionar dificuldades na adaptação a
novas circunstâncias, ou seja, ao ser solicitada
a fazer um desenho livre, no qual a criança exponha a sua percepção interna e externa, ela
irá refutar tal prática, por ter sido incentivada,
normalmente por um adulto a fazer repetições
estereotipadas, não só a área artística. A esse
respeito, Lowenfeld e Brittain ( 1977 p. 37-38)
dizem o seguinte:
É lamentável que os adultos encorajam,
frequentemente, esse modo de expressão, pedindo aos jovens que copiem ou
tracem formas vazias de significado, ou
até, como poderia fazer um professor de
aritmética, pedindo a um menino que copie dez vezes um símbolo para um papagaio de papel. A maioria das crianças é
capaz de vencer tais imposições: contudo, uma criança acostumada a depender
de tais modelos e que faça bem esse tipo
de cópias, recebendo também elogios do
professor por seu trabalho bem organizado, pode perder a confiança em seus
próprios meios de expressão e recorrer a
repetições estereotipadas como um mecanismo de evasão. Tal atividade mecânica, automática, não tem lugar na arte nem
na aritmética (LOWENFELD e BRITTAIN,
1977 p. 37-38).

Observa-se que em alguma fase do seu
desenvolvimento a criança poderá passar por
momentos de repetição de certas formas, isso
pode ocorrer espontaneamente, essa atitude
tem por finalidade assegurar o domínio sobre
elas; há de observar que na repetição estereotipadas não ocorre nenhuma mudança; ao desenhar várias bonecas ela terá diferença entre
uma e outra, pode aparecer sentada deitada,
em pé, em movimento.
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O que não ocorre na repetição estereotipada aqui não há nenhum envolvimento nem
sentimento por parte da criança, podendo significar uma fuga para não enfrentar novas experiências, com essa atitude a criança sente
satisfação em executar esse trabalho, e quando
alguém interfere na sua evasão elas sentem-se
perturbadas.
Para Lowenfeld e Brittain (1977) acrescentam que na criança que demonstra o gosto
pelos livros com figuras para colorir, leva a fuga
para não enfrentar novas experiências, já que a
sua liberdade é podada no momento em que
seguem o padrão predeterminado, e, também
quando a criança copia um desenho ela poderá sentir satisfação, mas meramente representa
algo fora do seu contexto, sem nenhum envolvimento, é algo criado fora dela, e onde ela não
está incluída quando afirmam que:
Uma criança que goste de copiar desenhos poderá obter satisfação individual
nessa ocupação; mas tal alegria baseia-se num sentimento de segurança e no
medo de expor-se a novas experiências. A
criança refugia-se num estado de espírito
passivo que é indesejável ( LOWENFELD;
BRITTAIN 1977, p.39)

Quando exerce a sua liberdade a criança
participa da sua obra estando, ali, no seu desenho, não só o traçado as cores, o formato,
mas algo de grande importância para ela; não
havendo relevância se por acaso ela cometer
algum erro ou a desaprovação de alguém e, é
esse desprendimento que o leva ao progresso
emocional. Ao desenhar a criança demonstra
o conhecimento que tem do seu meio, pois o
desenvolvimento intelectual da criança é adquirido pela compreensão que tem do meio em que
vive e de si própria, através do desenho pode-se perceber a capacidade mental da criança,
a esse respeito Lowenfeld e Brittain defendem
que:

A criança emocionalmente livre, desinibida, na expressão criadora, sente-se segura e confiante ao abordar qualquer problema que derive de suas experiências.
Identifica-se, estreitamente, com seus
desenhos e tem liberdade para explorar
e experimentar grande variedade de materiais. Sua arte encontra-se em constante
mudança, e ela não receia cometer erros
nem se preocupa, a respeito da nota que
receberá por esse exercício particular.
Para ela, a experiência artística é realmente sua, e a intensidade de sua absorção
proporciona-lhe o verdadeiro progresso
emocional (1977, p.39-40).

O que Lowenfeld e Brittain no revela é
que a criança coloca no seu desenho o seu
íntimo onde estão guardados as suas vivências;
e como isso é algo seu, particular, da sua propriedade, ela a expõe da maneira que assim o
desejar sem seguir nenhuma regra predeterminada, este controle proporciona-lhe o transpor
as suas etapas de desenvolvimento. Acrescentam que:
ao observar duas crianças com a mesma
idade (cinco anos); uma desenha um homem representando somente a cabeça e
as pernas, a outra acrescenta mais detalhes, inclusive os dedos das mãos, esta
está bastante desenvolvida em relação à
primeira; o que não assegura que a outra
esteja e um grau inferior, ela pode estar
sendo bloqueada emocionalmente, ou
sem qualquer sentimento emocional para
com o seu desenho, isso faz com que ela
não tenha tanto envolvimento com a sua
criação (LOWENFELD; BRITTAIN 1977,
p.23).

Diante do que os autores afirmam, podemos dizer que o desenho nada mais é que a
concretização do pensamento da criança, mais
precisamente da sua emoção, e através do desenho pode-se identificar a emotividade dela
para com o desenho, caso a criança esteja bastante envolvida com o seu desenho, ela deixará
a vista um maior grau de desenvolvimento.
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A criança vai mudando no decorrer de
sua infância a sua percepção do meio vai aprimorando-se, mas quando ela demonstra uma
resistência em ultrapassar essa fase ela mostra
uma falta de maturação intelectual, ao distanciar-se da idade cronológica, a criança deve
representar um desenho diferenciado para os
demais de faixa etária diversa, ou seja, uma
criança de sete anos tem mais maturidade do
que uma de cinco anos, contudo, se a primeira
desenha acompanhando a representação do
segundo, ela terá as mesmas aptidões intelectuais que a desse último.
Os sentidos da criança são de vital importância para a aquisição do desenvolvimento, a
qualidade das experiências sensoriais é que vai
determinar o desenvolvimento em qualquer área
da aprendizagem; a percepção visual é a que
tem maior relevância na área artística, é com ela
que se consegue apreender as formas, cores
e o espaço; de início nas fases de desenvolvimento observa-se o reconhecimento das cores,
para posteriormente conseguir a estimulação na
variação das cores com a interferência da luz e
de condições atmosféricas.
A respeito da percepção Duarte (1977,
p.82) aduz o seguinte:
Consideram-se dados sensórios simples
os estímulos elementares que nos chegam do ambiente e não configuram sentidos maiores, feito, por exemplo, a rugosidade de uma casca de árvore, a aspereza
da areia, a cor da terra, o lampejo de uma
luz, o aroma de uma flor, o rumo de um
regato, etc. Tais estímulos são especialmente importantes para a criança que,
em seu crescimento, necessita dessa estimulação para um bom desenvolvimento
sensorial, para o aperfeiçoamento de sua
capacidade perceptiva (1977, p.82).

Pode-se entender que o desenvolvimento
perceptual nas sensações captadas através do
tato e da pressão, ao amassar a massa de modelar e ao contato com superfícies de variadas
texturas. A percepção espacial também contribui para o desenvolvimento perceptual, quando
pequena a criança conhece o espaço ao seu
redor, ao crescer este espaço vai tomando outra
forma diante da mudança da sua percepção
para com aquele espaço.
As crianças que não demonstram estar
conscientes de tudo que existe ao seu redor,
ou seja: as várias cores, as diferentes formas,
contornos, asperezas e liso, a sensibilidade
ao claro e ao escuro. Com isso elas sentem
dificuldades em utilizar essas experiências, o
que revela que em outras áreas o seu desenvolvimento também está comprometido. Lowenfeld e Brittain(1977) acreditam que o professor
pode atuar com essas crianças com atividades
que estimulem a visão, a sensibilidade e o tato,
usando para perceber o seu redor, e com isso
os sentidos passam a ter um papel importante
para esse desenvolvimento.
Já Stabile compreende que a experimentação e a sensibilização e o início para o desenvolvimento da percepção da criança, a ponto de
afirmar que: “Todo desenvolvimento da criança
deve ter, como ponto de partida, a experimentação e a sensibilização. O que a criança é, o que
sente e sabe ela aprende através dos sentidos
e dos contatos diretos” (1988, p.8)
A arte pode ser uma ferramenta utilizada
pela educação possibilitando ao aluno desenvolver sua sensibilidade, percepção, imaginação,
levando-o a conhecer as mais variadas formas
de apresentá-la. A arte está intimamente ligada
à formação integral do indivíduo contribuindo
para o desenvolvimento cognitivo (ampliando
seu conhecimento), o aspecto afetivo (estabelecendo relações de afetividade com as experiências adquiridas e criando oportunidades para
outras) e por fim sob o ponto de vista perceptivo
(através de atividades concretas que possibilitem a percepção em todos os sentidos. Nesse
sentido no PCN de Arte consta o seguinte:
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Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras
disciplinas do currículo. Por exemplo, o
aluno que conhece arte pode estabelecer
relações mais amplas quando estuda um
determinado período histórico. Um aluno
que exercita continuamente sua imaginação estará mais habilitado a construir um
texto, a desenvolver estratégias pessoais
para resolver um problema matemática
(PCN - ARTE,199, p.19).

No PCN de Arte destaca que um dos fatores para o desenvolvimento da arte é a percepção, com isso é fortalecida a importância do
desenho como forma de estimular a criança no
desenvolvimento da percepção que é a responsável pela captação, absorção e compreensão
do mundo a sua volta, esse exercício a leva a ter
êxito em outras disciplinas que ocupam maior
relevância no currículo escolar.
Para Vigotski (1998) a percepção é fator
primordial para o desenvolvimento da criança,
bem como para a arte, e para tanto foi realizada
através das conferências feitas por ele no Instituto Pedagógico de Leningrado em 1932. Nesta
conferência foi discutida a percepção, gerado
um debate entre duas correntes a velha associacionista e a nova estrutural.
A Velha Corrente Associacionista, a respeito da percepção, nos traz o seguinte: “percepção é a soma de sensações isoladas que
se agrupam para que assim surja uma forma,
ou seja um corpo. A percepção na criança é
regida pela mesma lei que rege a memória, ou
seja, esta é formada por pequenas lembranças
isoladas que se agrupam transformando em um
só corpo, nesse caso a memória”. Enquanto a
percepção vista pela nova corrente Estrutural é
a de que antes de captar as partes separadas,
de logo, via-se o conjunto, acrescentando que
a vida psíquica não é formada por sensações e
ideias isoladas, e sim por estruturas completas
isoladas,

Vejamos o experimento de Köhler com
galinhas. Este experimento demonstrou
que a galinha percebe um par de cores
não como uma simples união associativa,
mas como a relação entre essas cores, ou
seja, que a percepção de todo um campo
luminoso precede a percepção de partes
isoladas e determina estas partes (L.S.
VIGOTSKI,1998, p.05)

Aqui podemos relacionar a um mosaico
apesar da mudança de cores ou de formas das
pequenas partes deste mosaico a imagem final,
continua a mesma, ou seja, o que é captado é
a forma integral independente das partes que
o compõem,
Recordei um dos experimentos posteriores de Gottschald, que mostrou a uma
criança, objeto da experiência, várias centenas de partes soltas de uma figura complexa e conseguiu que está a conhecesse
a fundo; contudo, se esta mesma figura
que lhe fora mostrada centenas de vezes
lhe fosse apresentada em outra combinação, e se esse conjunto fosse novo para
a criança, esta não reconhecia a velha
figura na nova percepção estrutural (L.S.
VIGOTSKI, p. 06, ano 1998).

Segundo Vigotski devido a estes e outros
experimentos, houve grandes avanços na zoopsicologia e na psicologia infantil, e também,
após fazer experimentos com adultos chegou a
constatação de que a percepção tem “caráter
integral e não atominístico”.
A teoria associacionista da percepção vê
a formação da percepção como algo que vai
acumulando informações isoladas para depois
organizá-las entre si e agrupando-as de acordo
com a relação em comum para daí chegar a
uma formação geral daquilo que foi percebido.
Isso também é visto pela psicologia associacionista tradicional que afirma que no início do
desenvolvimento da percepção da criança há
uma grande confusão; conforme Köhler diz:
“um caos uma dança selvagem de sensações
dispares”.
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Segundo os pesquisadores citados nesta
obra de Vigotski, aos quais ele não mencionou
nomes, desde o início da vida da criança ela
já traz consigo as sensações isoladas, contudo, quanto a determinar em que mês de vida
surge a percepção complexa, alguns defendem
que já no 4º mês pode-se observar a percepção, outros afirmam que só no 7º ou 8º mês de
vida é que a percepção pode ser verificada na
criança. Já na psicologia estrutural não segue
nenhuma dessas linhas defendendo o fato de
que a percepção já se manifesta desde o início
do desenvolvimento infantil,
No que diz respeito à percepção infantil,
a psicologia estrutural foi parar num beco
sem saída. Nos experimentos de Volkelt,
a psicologia estrutural da percepção pode
ser demonstrada nas fases iniciais do desenvolvimento infantil, no primeiro mês de
vida da criança, sem dúvida. O caráter
estrutural da percepção é primário, surge
nos primeiros momentos e não em consequência de um longo desenvolvimento.
Em que consiste então o processo de desenvolvimento da percepção infantil, se o
traço mais importante da percepção, sua
estruturalidade, seu caráter integral, está
igualmente presente tanto no começo do
desenvolvimento quanto na pessoa adulta, isto é? (L.S. VIGOTSKI, 1998, p. 9).

Como vimos acima, apesar dos inúmeros
experimentos e pesquisas, a psicologia estrutural se contradiz ao relatar que a criança no início
da sua vida já demonstra a percepção estruturada, o que também é visto na idade adulta;
essa afirmação desfaz a do desenvolvimento
da percepção infantil,
[...] a interpretação da coisa, a denominação do objeto, se dá junto com sua
percepção e, como mostram pesquisas
específicas, a própria percepção de aspectos objetivos isolados desse objeto
depende do sentido, do significado que
acompanha a percepção (L.S. VIGOTSKI,
1998, p. 16).

Já os psicólogos citados nesta obra de
Vigotski, também não foram mencionados os
nomes, da escola associacionista acreditavam,
ou seja que um objeto era percebido após ter
sido associado a outras imagens, a outras características, contudo, podemos, através dos
pesquisadores Rorschach, Bleuler, Binet, verificar que a percepção para ser idealizada precisa
do sentido a que damos a ela.
Haja visto os experimentos realizados por
estes pesquisadores que através de figuras coloridas, manchas de tinta, obtinham da criança
inúmeras definições para aquilo que elas viam;
por outro lado constataram que somente aquelas portadoras de algum distúrbio, a exemplo
de epilepsia, não viam ali nada, a não ser uma
simples mancha de tinta, ou uma forma sem
significação alguma,
A título de exemplo, pode-se citar a ilusão de Charpente, se nos propusermos
determinar simultânea e sucessivamente
o peso de dois cilindros de mesmo peso,
forma e aspecto, embora um deles seja
maior, sempre nos parecerá que o menor
dos dois objetos é mais pesado (L.S. VIGOTSKI, 1998).

Esta ilusão não surte efeito quando é
apresentada a crianças surdas-mudas, já com
os cegos, ao apalpar os cilindros eles acreditam
que o menor é o mais pesado; quanto a fase
do desenvolvimento, com a idade de 5 anos a
criança também não percebe esta ilusão, optando pelo maior para atribuir mais peso, com isso
esse experimento constata que quando adulto
atribuímos sentido a nossa percepção,
[...] a percepção atravessa quatro fases
principais. No princípio, trata-se da percepção de objetos isolados; é o estádio
dos objetos; depois a criança começa a
nomear os objetos e a indicar os atos que
se realizam com esses objetos: é o estádio da ação; em seguida começa a assinalar os traços do objeto que percebe o
que constitui o estádio das qualidades ou
traços; e, finalmente, começa a descrever
o desenho como um conjunto, partindo
do que representa dentro da totalidade
das partes (L.S. VIGOTSKI, 1998, p. 20).
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Assim é dividida as fases do desenvolvimento da percepção, pela maioria dos autores.
O que Vigotski nos traz é que: “o desenho representa sempre uma parte da realidade”. As
crianças passam por fases no desenho semelhantes às da percepção, inicialmente elas rabiscam (garatujas), são riscos sem formas para
quem vê o trabalho, mas com certeza para o autor tem significado; em seguida ela põe nomes
nos objetos (animais, pessoas, a sua casa, a
sua escola; agora já passam a refinar, a detalhar
os desenhos, e finalmente desenham a família,
a escola, ou um evento qualquer e geralmente
contam uma história a respeito dessa imagem.
Vigotski trouxe a luz de que apesar de
ser tema central de pesquisas e conferências
a arte é de grande valia, tendo em vista que o
fator preponderante para a sua realização da
arte que é a percepção é discutido, e sempre
reforça a importância das artes.
Também nesta obra, Vigotski nos esclarece que para a psicologia associacionista o
desenvolvimento da percepção na criança inicialmente vai das partes que vão sendo acumuladas à espera de uma oportunidade para
que, juntamente com outras partes relacionadas
entre si, faça a conexão surgindo daí o todo.

Quanto ao desenho, talvez no desenvolvimento, não tenha tanta associação com o desenvolvimento da percepção, mas já é sabido
que ambos caminham juntos, por ser a percepção fator imprescindível para a expressão do
desenho.
O estudo da percepção foi, é, e sempre
será um tema que precisa de discussões, experimentos, avaliações; porque a cada momento
que se faz uma pesquisa há a necessidade de
rever o que já foi dito, aproveitando o que ainda
faz nexo com os mais novos experimentos, e
retirando o melhor daquilo que será descartado.
Não que este descarte seja algo como
excluir por completo, e sim perceber que se não
foi aproveitado naquele momento foi porque
ocorreu algo melhor que fez com que o antigo
seja útil para comparações, o que faz com que
o pensamento, a visão sobre determinado tema
não fiquem estagnados, pois sempre terá que
buscar oxigênio naquilo que foi novo e que para
aquele momento servia de linha de pensamento
para as necessidades daquela época.

É como juntar várias peças de um quebra-cabeça para posteriormente, motivado pela
necessidade, as reúna para dar a forma que o
momento requer. Na psicologia estrutural pode-se dizer que a percepção da criança capta
o geral, sem, contudo, ter ciência das partes,
isto fica claro ao imaginarmos que ao longo
do seu desenvolvimento perceptivo a criança
vá acumulando partes separadamente, como
assim assinala a psicologia associacionista, e,
se por acaso alguma dessas partes não fizer
nexo com nenhuma outra, ela se transformará
em que? Será descartada?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho percebeu-se que o desenho enquanto arte-educação é uma ferramenta
para aquisição do conhecimento, e, que a depender da orientação torna-se algo de fundamental relevância para a criança no início da sua vida escolar, apesar disto ser comprovado
através dos autores Lowenfeld e Bittan que deram fundamento ao presente trabalho, além de
tantos outros que escreveram a esse respeito; não é dada a devida importância ao desenho.
O estudo a respeito da arte-educação deixa claro que ele tem grande importância para
o desenvolvimento da criança, mas a sua prática acaba não se concretizando devido a fatores
como: falta de capacitação dos professores para o ensino da arte-educação, a imposição
do currículo, o qual é constantemente mudado no percorrer da história das artes, e a cada
mudança ocorre uma readaptação, a qual não contempla amplamente a arte educação com
o seu grau de importância.
Através das artes podemos ler e escrever o mundo. Essa é a leitura mais importante para
o desenvolvimento cognitivo. Não podemos ler e escrever sem primeiro fazer uma conexão
com o nosso interior e com o mundo ao nosso redor.
A imposição de aplicar desenhos prontos para a criança faz com que ela não estimule o
seu raciocínio, e com isso exercitar o seu pensamento; fator que faz com que ela desenvolva
a sua personalidade, o que a torna independente se percebendo capaz de fazer suas próprias
construções sem precisar de modelos já pré-fabricados.
O que me inquietou ao escrever esta monografia foi a questão da importância dada às
disciplinas tidas como padrão, o que não acontecia com a arte-educação que era deixada de
lado. Constatei isso ao presenciar as orientações de uma professora do ensino fundamental,
na qual ela dizia que o mais importante para as crianças era o ensino das disciplinas Língua
Portuguesa e Matemática.
Contudo pude constatar que a arte-educação é de grande importância para o desenvolvimento global da criança, podendo até servir de alicerce para outras áreas do conhecimento,
além de ajudar quando a criança apresenta algum problema nessas referidas áreas.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo, realizar uma análise sobre a importância da arte de contar
histórias na Educação Infantil. O momento de contação de histórias é considerado de extrema
importância para o desenvolvimento dos alunos, parte integrante do trabalho do professor, que
deve estar qualificado para atender a essas necessidades de aprendizagem da sua turma. Esse
é um estudo realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, com embasamento teórico que
aborda esse tema nos últimos anos. A arte de contar histórias da Educação Infantil é fundamental
para o trabalho do professor, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento de habilidades
importantes aos alunos, desenvolver sua capacidade de imaginação, socialização, criatividade,
entre outras que podem ser conquistadas por meio desses momentos importantes para os
alunos. Diante da importância que tem os momentos de contação de histórias para os alunos da
Educação Infantil, os professores devem se qualificar, possuir arte de contar histórias, pois não
é simples assim, somente colocar os alunos em roda, mas é realizar um planejamento prévio,
saber quais os objetivos pretende alcançar com a história selecionada, acentuando a importância
desse momento para o desenvolvimento dos alunos. Portanto, a arte de contar histórias para a
Educação Infantil deve fazer parte do dia a dia do professor, de sua metodologia que deve estar
voltada para esse momento com seus alunos.

Palavras-chave: Contação de Histórias; Lúdico; Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

M

uito se fala na importância da contação de história para os alunos na Educação
Infantil, sabendo que esse momento é importante para o seu desenvolvimento,
para as suas descobertas, porém, existem professores que usa esse momento
para passar o tempo da aula e mesmo dessa forma, improvisada, os alunos estão aprendendo
e conforme é a história contada pelo professor, será o impacto da mesma no desenvolvimento
do aluno, pois arte de contar história tem toda a diferença no seu processo de aprendizagem.
Nesse sentido, tem-se o interesse por estudar a importância da arte de contar histórias
para os alunos da Educação Infantil, em descobrir como os professores planejam, trabalham
esse momento com seus alunos, os objetivos que pretendem alcançar no momento em que
conta uma história, estudando a maneira como eles contam as histórias e o impacto que elas
têm no desenvolvimento desses alunos.
O presente projeto de pesquisa intitulado ‘A arte de contar histórias na Educação Infantil’
é descrito pelo modelo de pesquisa bibliográfica, que fundamenta-se na realização de pesquisas em livros, artigos e documentos relacionados ao tema, desvinculando-se da pesquisa
qualitativa, baseada em documentos publicados recentemente sobre o assunto.
Segundo Rampazzo (2005) a pesquisa bibliográfica está presente em todas as pesquisas, pois é a base para fundamentação teórica, mas também existem estudos que são
somente bibliográficos, ou seja, seu estudo pautado somente nessas pesquisas.
O artigo estrutura-se em três tópicos, iniciando pela presente Introdução, com breves relatos do tema a ser pesquisado, da importância do mesmo para a educação; o segundo tópico
apresenta uma breve contextualização da Educação Infantil no Brasil, associado a contação
de história, da sua presença no universo da criança e da responsabilidade dos professores
em levar esse conhecimento, finalizando com a análise dos estudos realizados sobre arte de
contar histórias na Educação Infantil, do impacto que a mesma tem sobre o desenvolvimento
dos alunos.
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A INFÂNCIA E SUA HISTÓRIA
Revisitando a história da infância, observa-se diferença significativa do passado com os dias
de hoje, no qual a visão que se tinha da criança no
passado eram de pequenos adultos, não tinham
um olhar voltado para o seu desenvolvimento.
A visão que se tinha da criança no passado passa se modificar social e intelectualmente
a partir da idade moderna, com a Revolução
Industrial, o iluminismo e a constituição dos Estados laicos que passa a ter uma visão diferenciada do tratamento da criança, porém esse
tratamento era destinado às crianças nobres, as
crianças pobres ainda não tinham uma atenção
especial ao seu desenvolvimento, surgindo nesse meio tempo a figura do pedagogo que era
pessoa que conduzia as crianças até a escola
(OLIVEIRA, 2002).
Nesse sentido, para se ter uma visão diferenciada da criança, da necessidade delas em
receberem uma educação específica, mas ainda se tinha muito que evoluir em relação ao seu
desenvolvimento educacional, pois o cuidado
com a criança surge da necessidade do surgimento das creches, para cuidarem as crianças
para as mães poderem trabalhar nas indústrias.

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

Outro objetivo que também levou a criação de instituições que pudessem atender as
crianças era relacionado às crianças que viviam
em condições de pobreza, que tinham morte
precoce devido a falta de cuidados necessários
a sua sobrevivência, buscavam dessa forma,
diminuir a mortalidade infantil no país durante o
século XX (OLIVEIRA, 2002).
Para Oliveira (2002, p. 94- 95), com a
urbanização e a industrialização:
[...] produziram um conjunto de efeitos
que modificam a estrutura familiar tradicional no que se refere ao cuidado dos
filhos pequenos. [...] como a maioria da
mão de obra masculina estava na lavoura,
às fábricas criadas na época tiveram de
admitir grande número de mulheres no
mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2002,
p.94-95).

Quando se teve o primeiro pensamento em relação à criação de instituições para o
cuidado das crianças enquanto as mães trabalhavam, essas instituições eram meramente
assistencialistas, se preocupava somente com
o cuidado das crianças e não com as questões
educacionais, sendo que com a Constituição de
1988, novas direções foram dadas em relação
ao atendimento da criança na Educação Infantil.

O cuidado com as crianças ficavam a cargo das famílias, somente elas tinham a responsabilidade de promover seu cuidado, sabendo
que muitas dessas crianças ficavam sozinhas
para seus responsáveis trabalharem e diante
desse fato, muitas mulheres ficavam em casa,
cuidando dos seus filhos.

O pensamento em relação ao cuidado da
criança, ao seu desenvolvimento educacional
passa a ter novos contornos, mas ainda focado no cuidar, uma responsabilidade da família
juntamente com o Estado, surgindo as primeiras
instituições de ensino, mas com sua preocupação voltada para a higiene e saúde, deixando
os aspectos educacionais ainda em segundo
plano.

Antes que houvesse uma regulamentação da educação das crianças na Constituição
de 88, sabe-se que o cuidado das mesmas era
da família, como já mencionado, mas especificamente da mãe, que assumia essa responsabilidade, as com a entrada da mulher no mercado de trabalho, viram-se obrigados a criarem
instituições que pudesse atender as crianças
enquanto as mães estavam trabalhando.

Quando houve a criação das primeiras
instituições para o cuidado com a criança, as
mesmas se preocupam com a saúde e com a
higiene, não se tinha ainda um pensamento voltado para educação, sendo que Oliveira (2002,
p. 100), por sua vez destaca que: “O jardim de
infância, criado por Froebel, seria a instituição
educativa por excelência, enquanto a creche e
as escolas maternais -ou qualquer nome dado
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a instituições com características semelhantes
às Salles d´asile francesas- seriam assistenciais
e não educativas”.

mento, descobertas e devem ser estimulados
pelos professores que devem se preparar para
trabalhar especificamente com esses alunos.

O pensamento assistencialista perdurou
por muitos anos e ainda se tem uma visão contrária do que realmente prega a educação para
as crianças que frequentam a Educação Infantil, muitos pais acreditam que elas são apenas
cuidadas, mas desconhecem o processo de
aprendizagem das mesmas.

Segundo Oliveira (2002), nos anos 90
ocorreu uma ampliação significativa sobre
a concepção de criança, compreendendo a
criança como um ser sócio histórico, no qual
a aprendizagem poderia ocorrer por meio das
interações sociais, enfatizando, conforme Vigotski, como um sujeito social.

O assistencialismo permeou a educação
por longos anos, assim como o cuidar, pois a
visão que se tem da Educação Infantil, devido
a essa herança histórica, está ainda na questão
do cuidar, pois muitos pais quando desejam colocar seus filhos na Educação Infantil somente
pelo fato do cuidar e não se preocupam muito com as questões educacionais, acreditando
que seus filhos apenas brincam. Uma visão que
vem do assistencialismo.

Alguns anos após a Constituição de
1988, que passou dar um destaque maior para
Educação Infantil, tem-se a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) 9394/96, consolidando com mais eficácia esse processo, mas
que ainda deixa uma série de desafios pelo qual
a Educação Infantil ainda tem enfrentado.

Retomando, nesse percurso passaram a
surgir instituições particulares, que promoviam
não somente o cuidar, mas já dava início ao
processo de aprendizagem, mas esse acesso
era somente para as crianças de famílias mais
abastadas, com condições de oferecer aos
seus filhos, um ensino com mais qualidade na
Educação Infantil.
Atualmente a Educação Infantil tem se caracterizado por um cenário com maior destaque
como mudanças que visam o processo de ensino e aprendizagem das crianças, mudanças em
sua trajetória institucional, saindo da questão do
assistencialismo e tendo a função educacional.
A visão educacional muda a trajetória do
atendimento das crianças na Educação Infantil,
pois tem-se uma preocupação maior com as
questões de aprendizagem, com o desenvolvimento de habilidades que são inerentes a essa
idade e devem ser estimuladas nessa etapa de
ensino.
Os desafios são os mais variados em relação a Educação Infantil, em relação a aprendizagem dos alunos, pois essa é uma etapa
na qual os alunos estão em pleno desenvolvi-

No ano de 1998, criou-se o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) que tem como finalidade, dar um direcionamento ao trabalho que deve ser realizados
com os alunos da Educação Infantil, da idade
entre zero e seus anos de idade, incluindo em
sua proposta, uma integração entre o cuidar e
o educar, base dessa etapa de ensino e que
ainda levanta uma série de questionamentos e
desafios para o trabalho na Educação Infantil.
A criança na Educação Infantil tem desfrutado de uma série de direitos que contribuem
para um desenvolvimento saudável, com professores qualificados para atuar nesta etapa de
ensino, porém ainda existe um longo caminho
a percorrer no que se refere à Educação Infantil.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96 (LDB), encontra-se no art.
29 os direcionamentos sobre o atendimento da
criança na Educação Infantil, da responsabilidade da complementação desse atendimento
pela família e da comunidade em seu desenvolvimento, destinados a formação integral da
criança, envolvendo os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, aspectos essenciais e que devem ser foco no desenvolvimento
de uma criança.
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Mendonça (2012), relacionado ao que
preconiza o artigo 29 da LDB, aponta a necessidade de uma visão mais humanizado no aprendizado das crianças na Educação Infantil, de um
atendimento que visa contribuir com o seu pleno desenvolvimento, um trabalho realizado com
o uso de recursos cognitivos essenciais para
que a criança se desenvolva em sua plenitude.

Segundo Jolibert (1994, p.14) é lendo
que nos tornamos leitores e não aprendendo
primeiro para ler depois: não é autêntico tentar
uma diferença, nem no tempo, nem na natureza
da atividade, entre “aprender a ler e ler”. Ler é
entender o sentido das coisas, por isso entender o outro. Quem lê se transforma através do
sentido que as palavras produzem.

Portanto, o trabalho do professor com os
alunos da Educação Infantil, deve ser um trabalho focado em seu pleno desenvolvimento,
no desenvolvimento de habilidades que são
essenciais para que ela realize as suas descobertas, se socialize, trabalhe a sua imaginação,
habilidades que devem ser desenvolvidas em
sua capacidade máxima, já que os alunos na
Educação Infantil estão em pleno processo de
desenvolvimento.

Seguindo esse pensando e de Sisto
(2001), os momentos de história podem aguçar uma série de curiosidades com as crianças,
despertar seu interesse também pela leitura e
a seleção dessas histórias devem ser realizada
com cuidado pelo professor, com objetivos, por
meio de Literaturas Infantis que tenham sentido
em seu aprendizado,

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: UNIVERSO
DA CRIANÇA
As primeiras histórias idealizadas foram
para o público adulto, porém a partir do século
XVII, escrito pelos pedagogos, surgiram as primeiras histórias infantis, tornando a contação de
história uma das atividades mais antigas e hoje
de extrema importância para o desenvolvimento
do aluno na Educação Infantil.
A linguagem oral é a forma mais remota
de comunicação, de levar o conhecimento, a
informação e as histórias acontecem devido a
essa forma de comunicação e as histórias escritas surgiram e em seguidas os momentos de
contação de histórias, de representação da sua
escrita (JOLIBERT, 1994).
O momento de contação de história é um
dos momentos mais importante para o aprendizado da criança na Educação Infantil, tendo
objetivos diretos em seu desenvolvimento, devendo ser trabalhada de forma planejada pelos
professores e que pode até mesmo promover
o hábito da leitura, mesmo na Educação Infantil.

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito
entre o fictício e o real. Ao preparar uma
história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa
experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os
sentimentos e as emoções transcendem
a ficção e se materializam na vida real
(RODRIGUES, 2005, p. 4).

Essas ações são importantes para os
alunos da Educação Infantil no momento em
que ele ouve uma história, vivencia cada ação
desenvolvida pelo professor para transmitir uma
determinada história, trabalha o seu imaginário,
sua capacidade de criação. Cavalcanti (2002)
menciona a importância dos momentos de contação de histórias para as crianças, para o seu
desenvolvimento, sua capacidade de atenção,
de socialização, de imaginação, de desenvolver
outras habilidades que são importantes para o
seu desenvolvimento.
Dentro do pensamento psicológico, a
contação de história faz parte, pois as crianças
podem manifestar seus sentimentos, associar a
história que está ouvindo com a sua realidade,
manifestar emoções que podem ser identificadas pelos professores e contribuir para algum
tipo de intervenção, até mesmo a psicológica
(TRISTÃO, 2010).
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O momento de contação de história é uma
parte importante para o processo de aprendizagem dos alunos na Educação Infantil e quando
esse momento não ocorre de forma planejada,
os objetivos podem não ser alcançados como
o desejado pelo professor e isso pode ainda ser
prejudicial ao desenvolvimento de uma criança
na Educação Infantil.
Portanto, os momentos de contação de
história são únicos, relevantes para o aprendizado dos alunos na educação infantil, contribuindo de forma direta para que ela desenvolva uma
série de habilidades que somente são possíveis
por meio da contação de histórias.

O PROFESSOR E A ARTE DE CONTAR
HISTÓRIAS
O trabalho com os alunos na Educação
Infantil normalmente ocorre por meio do brincar
e momentos de contação de história e esses
momentos de contação de história são fundamentais para o seu desenvolvimento, pois trabalha com capacidade de criação, de socialização com as outras crianças, de comparação
com que houve das histórias e o mundo real. O
professor deverá planejar essas aulas levando
em consideração as questões psicológicas da
criança (TRISTÃO, 2010).
Quando se fala nas questões psicológicas de uma criança, o professor deve pensar na
turma como um todo, claro que ele deve estar
atento às características de algumas crianças
em específico, sendo que as questões psicológicas são essenciais também para se planejar
o momento de contar histórias.
Tristão (2010) acentua a importância do
professor em conhecer a sua turma para realizar um planejamento adequado, acertado no
momento em que conta uma história, traçando
objetivos que esteja relacionada ao seu desenvolvimento, pois a arte de contar história envolve
também todo um trabalho de planejamento.
No momento de contar as histórias para
as crianças, o professor deve selecionar a literatura e os textos que serão trabalhados de forma
cuidadosa e sabendo o que ele pretende ensi-

nar para elas, e a forma como essas histórias
poderão ser contadas através de uma leitura ou
de uma contação.
Cavalcanti (2002) é enfático em afirmar a
importância do momento de contação de história para os alunos, da roda que a realizada, no
qual o professor deverá fazer uso de recursos
que possam motivá-las, envolvê-las neste processo, atrair toda a sua atenção.
Os recursos que serão utilizados no momento da contação de histórias devem estar de
acordo com a história, preparados, separados
previamente para que não haja nenhum erro
nesse momento, pontuando que esses recursos podem fazer toda a diferença no que se
pretende passar quando se pretende fazer uso
da contação de história para o aprendizado dos
alunos.
Portanto, saber contar histórias para os
alunos principalmente na Educação Infantil, envolve também a seleção de recursos que serão
utilizados para envolvê-los nesse momento, recursos previamente selecionados e que poderão tornar a história ainda mais rica, envolvente
para os alunos.

O CONTAR HISTÓRIAS NA PRÁTICA
DOCENTE
Na realização da pesquisa, com base nos
autores consultados, observou-se a importância
do momento de contar histórias e também da
forma que são contadas, assim com objetivos
de aprendizagem traçados o professor poderá
fazer o uso dessa ferramenta de maneiras diferenciadas.
O trabalho com os alunos na Educação
Infantil normalmente ocorre por meio do brincar e contar histórias, estes são fundamentais
para o seu desenvolvimento, pois trabalha com
capacidade de criação e socialização com os
outros alunos, de comparação com que houve
das histórias e o mundo real. O professor deverá planejar essas aulas levando em consideração as questões psicológicas dessas crianças
(FASANELLO; PORTO, 2012).
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Quando se fala nas questões psicológicas de uma criança, o professor deve pensar na
turma como um todo, claro que ele deve estar
atento às características de algumas crianças
em específico, sendo que as questões psicológicas são essenciais também para se planejar
o momento de contar histórias.
Tristão (2010) acentua a importância do
professor em conhecer a sua turma para realizar um planejamento adequado, acertado no
momento em que conta uma história, traçando
objetivos que estejam relacionados ao seu desenvolvimento, pois a arte de contar histórias
envolve todo um trabalho bem planejado.
Na ação de contar histórias, deve-se selecionar a literatura e os textos que serão trabalhados de forma cuidadosa, sabendo o que
se pretende ensinar, e a forma como essas histórias poderão ser lidas. Cavalcanti (2002) é
enfático em afirmar a importância dessa ação,
da roda formada para realização de tal, no qual
o professor deverá fazer uso de recursos que
possam motivar e envolver as os alunos as neste processo, atraindo toda a sua atenção.
Os recursos que serão utilizados no processo de contação de histórias devem ser previamente preparados e separados para o envolvimento dos alunos, tornando a história mais
rica e interessante, não havendo imprevistos
nesse momento, pontuando que estes podem
fazer toda a diferença no que se pretende transmitir de aprendizado.
Quando se tem uma vertente voltada para
o momento de contar histórias, o professor deve
pensar não somente na história em si, mas em
tudo que está a sua volta, o ambiente, cenário,
recursos e ferramentas que são essenciais para
que os resultados esperados sejam alcançados
em seu desenvolvimento.
Raizer (2009) ressalta a importância do
instante de se contar histórias, o professor não
pode simplesmente se utilizar desse recurso
como passatempo, sem intenção de aprendizado e desenvolvimento, pois conforme a literatura
escolhida para uso o objetivo será definido e

alcançado. Muitas histórias trabalham a questão
moral, contribuindo assim para que as crianças
aprendam o que é certo e errado.
De acordo com o pensamento de Amarilha (2001, p 19), uma estrutura narrativa pode
favorecer o lado cognitivo e emocional de um
receptor, de uma criança no momento em que
está ouvindo uma história, sendo assim:
[...] o receptor da história envolve-se em
eventos diferentes daqueles que está vivendo na vida real e, através desse envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, experimenta fatos, sentimentos,
reações de prazer ou frustração, podendo, assim, lembrar, antecipar, e conhecer
algumas das inúmeras possibilidades do
destino humano. Pelo processo de viver
“temporariamente” os conflitos, angústias
e alegrias dos personagens da história, o
receptor multiplica as suas próprias alternativas de experiências do mundo, sem
que com isso corra algum risco (AMARILHA, 2001, p.19).

Para que se conquiste esse resultado, o
professor contador da história deve envolvê-los
nesse momento e o mais importante, observar
as crianças, suas manifestações, tornando a
arte de contar histórias ainda mais expressivas,
pois além de contá-las, deve-se analisar as reações demonstradas por elas.
Existem variadas histórias que podem levar a uma série de aprendizados, fazer com
que a criança reflita sobre o que é certo ou
errado, comparações com seu dia a dia que
podem transmitir algo que está acontecendo
em sua vida, quando assimilam a história com
a realidade.
Ramos (2005, p. 155) comenta que “[...]
a literatura infantil também tem a função de alargar o campo limitado da vivência individual, sugerindo novos desejos, novos objetivos, abrindo
caminho para uma experiência futura”. E esse
momento faz parte da arte de contar histórias,
para que possa levar essas crianças a uma série de descobertas. Jolibert (1994) ressalta que
essa ocasião prepara as crianças para serem
futuros leitores, tomem gosto por essa prática,
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pois a contação de histórias podem contribuir
também para o processo de alfabetização, levando-as ao universo da Literatura Infantil.
Nesse momento, como aponta Sisto
(2001) o professor deve saber quais os textos
que pretende trabalhar, quais os objetivos com
a realização desse trabalho com os alunos, pois
os conteúdos escolhidos têm impacto direto em
seu desenvolvimento.
Algumas histórias podem ter impacto
contrário do esperado pelo professor, principalmente quando ele conta histórias aleatórias,
perdidas, que servem apenas para passar o
tempo, podendo ser prejudicial aos objetivos
pretendidos a se alcançar.
Observa-se a dimensão do trabalho do
professor, da sua responsabilidade em levar
esse momento importante para os alunos da
Educação Infantil, levando os mesmos a produzir e imaginar sua própria história de acordo de
como essa ação é desenvolvida pelo educador.
Nesse sentido, pode-se dizer que é fundamental o professor saber como contar uma
história, quais os recursos são essenciais para
esse aprendizado, para os objetivos que pretende alcançar com seus alunos, principalmente
com os alunos da Educação Infantil, lembrando que a arte de contar histórias pode ser um
dom, uma habilidade, mas que também pode
ser conquistada com estudos, treinos e pesquisas, pois essa é uma habilidade essencial para
o professor nessa etapa de ensino.

Os dados foram emitidos com base em
fontes sólidas em revisão bibliográfica, apanhados por intervenções consultadas em livros, revistas e jornais, o estudo proposto respondeu
formalmente presumível, a questão, integrante
do problema. Características importantes no
momento de contar histórias e também as forma de como são contadas e uso dessa ferramenta de maneiras diferenciadas?
Com base no cronograma de execução,
as buscas de revisões bibliográficas que teve
início a partir do segundo semestre de 2021,
utilizou-se-á como fonte de referências para pesquisa, descritores que servirá de aporte para
pesquisa, os critérios de seleção dos artigos
AMARILHA, CAVALCANTI, FASANELLO, FRABONI, JOLIBERT, MENDONÇA.
Portanto para profanar o tempo, foram
ajustados os últimos doze anos, como fonte
de investigações, sendo dos anos de 2007 à
2019, dando sentido a arguição do estudo estabelecem-se quatro palavras chaves: Contação
de histórias; Lúdico: Educação Infantil; Aprendizagem.
Os descritores foram identificados nos artigos, que transcorreram-se como base de critérios de inclusão e servirá de abordagem ao
tema. Serão selecionadas as produções bibliográficas as que se espetarem com os objetivos
da pesquisa e as que forem mais compatíveis
com a resposta do problema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O percurso metodológico deu-se em uma
revisão integrativa da literatura, que serviu como
base teórico-científica com pressupostos teóricos que apontam assuntos relevantes ao assunto, pois a mesma tem como objetivo conseguir
informações e ou conhecimento acerca do problema, para o qual se procura uma resposta
ou de uma hipótese que se queira comprovar
ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as
relações entre eles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho com os alunos da Educação Infantil requer metodologias de ensino diferenciadas, metodologias que possam contribuir com seu processo de aprendizagem, pontuando
que os alunos da Educação Infantil estão em pleno processo de desenvolvimento e toda a
atividade a ser realizada com eles deverá contribuir com esse processo.
Quando se trabalha com os alunos da Educação Infantil têm-se metodologias que são
direcionadas a eles, como o uso do brincar e os momentos de contação de história, são duas
metodologias importantes e que fazem parte do trabalho do professor que atua com essa
etapa de ensino.
O momento de contação de história é de extrema importância para promover o seu
aprendizado, fazer com que os alunos realizem descobertas, trabalhem sua imaginação, façam uma comparação entre a realidade que eles vivem e as histórias que eles ouvem em
sala de aula.
O professor para trabalhar com a contação de história deve ter conhecimento, estar
preparado, pois esse é um momento importante e não pode ocorrer de forma aleatória, pois
por mais simples que pareça esse momento, ele deve ser estudado, planejado pelo professor.
Torna-se relevante que os professores de aperfeiçoem, busquem conhecimentos que
possam validar as suas técnicas para a contação de história, pois somente sentar em roda
pode não ser atrativo para os alunos se o professor não possuir técnicas para envolvê-las e
consequentemente, transmitir os conhecimentos que são necessários a elas.
Na Educação Infantil, os momentos de contação de histórias são constantes e desta
forma, cada momento realizado pelo professor deve ser direcionado ao desenvolvimento
educacional do aluno, de uma habilidade, observando a dimensão que tem esse trabalho no
desenvolvimento dos alunos e não somente um momento de distração.
Portanto, o momento de contação de história deve ser sempre estudado pelos professores, adquirindo novas técnicas, novas metodologias de levar este momento de forma diferenciada aos seus alunos, dinâmica, que possa envolvê-los e promover o aprendizado, atingindo
aos objetivos que estão elencados pelos professores neste processo de aprendizagem.
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A VIOLÊNCIA AMBIENTE ESCOLAR SOB DIFERENTES
PERSPECTIVAS
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo desnudar as questões da indisciplina escolar sob
diferentes olhares. A pesquisa apoiou-se teoricamente em autores como Júlio Groppa Aquino (1996)
que discute a indisciplina do ponto de vista sócio-histórico. Além disso, buscou as concepções
de Yves De La Taille (1996), para quem a negação da disciplina é a (in) disciplina, que pode ser
traduzida de duas formas: 1) a revolta contra normas estabelecidas; 2) o desconhecimento dessas
normas, caos dos comportamentos, pela desorganização das relações. A pesquisa revelou que
existem diferentes olhares e posições para sobre esse tema, contudo o único consenso a respeito
da da indisciplina escolar fundamenta-se na questão da prática docente, essa é responsável por
uma boa disciplina, que considera a diversidade cultural, social, moral, cabendo ao professor abrir
mão de uma postura autoritária e estabelecer relações cujo foco seja aprendizagem.

Palavras-chave: Indisciplina; Escola; Professor.
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INTRODUÇÃO

U

m fator que afeta o cotidiano das escolas brasileiras é a indisciplina. De acordo
com Aquino (1996), esse é o obstáculo central da escola: bagunça, tumulto, falta
de limite, maus comportamentos e desrespeito às figuras de autoridade.

Essa questão atravessa o público e o privado, ou seja, a situação econômica não faz
tanta diferença quando o assunto em pauta é a indisciplina. Além disso, ultrapassam o âmbito
didático-pedagógico para contextos sócio históricos (extracurriculares), ou seja, transcendem
os muros escolares, uma vez que a indisciplina pode se tornar sinônimo de violência e essa
pode refletir em todas as esferas sociais do educando.
As escolas atuais têm usado de vários aparatos, sejam teóricos e atitudinais, na tentativa de dizimar esse mal que compromete sua estrutura organizacional. Contudo, vemos diariamente em noticiários ou por meio de relatos dramáticos dos pais e professores que esse
problema está longe de ter fim.
Sendo assim, a escolha do tema violência e indisciplina escolar para esse trabalho acadêmico, deve-se a uma inquietação pessoal, de uma educadora, que pretende contribuir para
uma educação de qualidade. Além disso, deve-se a uma necessidade de explorar mais um
assunto que tem sido discutido pelos professores na universidade, profissionais que atuam
nas escolas públicas e privadas.
Tal pauta é de suma importância, visto que a sociedade em geral precisa ter clareza
sobre o tema, saindo do senso comum e conhecendo a fundo esse grave problema que todos os dias inúmeras escolas e professores são obrigados a conviver, somente dessa forma
pode atuar contribuindo para uma educação que seja capaz de construir pontes para um
país melhor.
Segundo La Taille (1996), para discutir esse assunto faz-se necessário saber que ao
longo da história diferentes linhas de pensamento surgiram sobre a questão disciplinar. Para
o filósofo Kant, século XVIII, a disciplina é condição necessária para se educar o homem e
redimi-lo da condição de animal, permanecer parado e quieto num banco escolar é necessário
para ensinar a criança a controlar seus impulsos e afetos. Em contrapartida, para Piaget, no
século XX, a autodisciplina, busca do equilíbrio, promoveria uma disciplina mais estável, mais
livre. Ambos influenciam as gerações posteriores.
Apesar da indisciplina ser hoje a pauta de discussão em vários simpósios, congressos,
seminários da Educação em várias partes do mundo, há um número restrito de obras dedicadas fundamentalmente a esse assunto, talvez por ser um tema de difícil abordagem. Além
disso, muitos educadores ainda tratam dessa temática utilizando o senso comum, não buscam
pesquisar a fim de encontrar saídas menos dolorosas para esse problema que perdura no
meio escolar.
Diante disso, a presente pesquisa, de cunho bibliográfico, tem como objetivo desnudar
as questões de indisciplina no âmbito escolar sob diferentes olhares, ou seja, visão dos educadores, dos gestores e da família, enfim, toda a sociedade.
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E, especificamente, analisar a indisciplina escolar na visão de teóricos da educação e
na visão de educadores da escola pública e privada. Além disso, investigar o papel atribuído
ao professor em relação à indisciplina escolar.
O trabalho tem como referencial teórico Júlio Groppa Aquino, que em sua obra Indisciplina na escola (1996), traz a indisciplina do ponto de vista sócio histórico, que passa a ser
força legítima de resistência e produção de novos significados e funções à instituição escolar.
Ademais, traz as concepções de Yves De La Taille (1996), para quem a negação da disciplina
é a (in) disciplina. Ambos teóricos contribuem para a construção de diferentes visões acerca
da indisciplina, cabendo ao professor refletir sobre essas explanações e buscar proposições
para o próprio trabalho como educador engajado nas questões que perpassam o âmbito
educacional.
O trabalho divide-se da seguinte forma: primeiramente, é apresentada uma explanação
acerca da indisciplina no contexto escolar no que diz respeito a significação da palavra no
âmbito educacional, além disso aborda-se as diferentes posições sobre esse assunto. Em
seguida, considera-se o papel do professor frente à indisciplina, apresentando também proposições ao seu trabalho na escola. Em seguida, é abordada uma perspectiva da sociedade
em geral (família, escola, Estado) quanto à indisciplina nas escolas. A pesquisa encerra com
as considerações finais acerca do assunto.
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A INDISCIPLINA NO CONTEXTO
ESCOLAR
Diferentes significados têm sido dados
à palavra disciplina, por exemplo, instrução
e direção dada por um mestre a seu discípulo; submissão do discípulo à instrução e
direção do mestre; imposição de autoridade,
de método, de regras ou preceitos; respeito
à autoridade; observância de método, regras
ou preceitos; qualquer ramo de conhecimentos científicos, artísticos, linguísticos, históricos, etc.: as disciplinas que se ensinam nos
colégios; conjunto das prescrições ou regras
destinadas a manter a boa ordem resultante
da observância dessas prescrições e regras:
a disciplina militar, a disciplina eclesiástica.
Segundo Carvalho (1996), dentre essas
definições, somente a última não faz referência direta ao processo educacional, no entanto, esta concepção de disciplina como o conjunto das prescrições ou regras destinadas a
manter a ordem, própria de outras instituições
sociais onde a ordem e a hierarquia se configuram como um modo de vida, é a que mais
fortemente tem marcado a discussão a respeito da indisciplina no âmbito educacional.
Não obstante, precisamos distinguir as
ideias que regem um contexto de vida militar
ao contexto educacional, mesmo que algumas práticas não configuram essa distinção.
Se pensarmos que na escola existem regras
quanto ao comportamento, uma hierarquia
bem marcada no sentido de que o professor
muitas vezes se coloca como figura autoritária
que deve a qualquer custo ser respeitado e
suas ordens obedecidas, além do espaço, a
colocação das cadeiras escolares em sala de
aula, os altos muros, o uso de uniforme, tudo
isso pode demonstrar algumas das práticas
que unem esses dois contextos.
Na escola, a palavra disciplina pode também ser encontrada como diferentes áreas de
conhecimento que compõem o currículo escolar, como matemática, português, ciências etc. e
essas em nada configuram ou se assemelham

a disciplina escolar que pretendemos descrever.
A disciplina, aqui, representa um comportamento que prioriza a relação dialógica a fim de se
estabelecer uma busca pela construção de conhecimento e formação cidadã.
De acordo com Carvalho (1996), para
entendermos os problemas da disciplina e da
indisciplina escolar precisamos compreender
a noção de disciplina como comportamentos/
procedimentos próprios e específicos da relação escolar. Além disso, a propagação de
que existe um único tipo de comportamento,
denominado disciplinado ou ideal é responsável por muitas das aflições que existem em
relação ao que se configura como paradoxo
desse comportamento, ou seja, a indisciplina
dos alunos.
Deve-se considerar que a questão da
disciplina depende muito mais do contexto,
dos objetivos que se buscam com ela, por
exemplo, para aula expositiva o silêncio é primordial, contudo um debate ou um seminário
exige trocas de ideias, ou seja, cabe ao professor mediar essas ações.
Assim, o trabalho da construção da
aprendizagem, do conhecimento tanto ao aluno quanto ao professor só são possíveis, porque há uma ação em alguma medida metódica e regrada, ou seja, disciplinada, mesmo
que permeada por comportamentos que não
sejam imediatamente identificados de boa
ordem. Dessa forma, podemos considerar a
questão da disciplina como elemento que é
responsável pela construção do conhecimento e êxito de algumas aulas. Quando nos referimos a disciplina, estamos considerando-a
como um modelo dialógico e respeitoso que
viabiliza uma aula motivadora tanto para docentes como para discentes.
As regras permitem uma forma de trabalhar, de ver o mundo em diferentes perspectivas. Diante disso, o uso das regras pelo
professor, em suas aulas, possibilita a criação,
a constituição dos sujeitos de aprendizagem,
isso se elas não forem apenas reguladoras de
ações, e sim, organizadoras de ações.
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Para Carvalho (1996), a disciplina escolar não se identifica com uma boa ordem,
mas com práticas que exigem diversas disposições e diferentes tipos de exigência. Ter
um método para transmitir disciplinas não é
ter um discurso sobre a disciplina, mas é criar
uma maneira de trabalhar.
Dessa forma, a boa disciplina só é possível se o professor puder lançar mão de uma
metodologia de ensino que seja capaz de estimular essa boa disciplina. E quando essa
prática não dá conta de todos os problemas
que envolvem o cotidiano escolar?
Uma pesquisa realizada pela revista
NOVA ESCOLA e pelo Ibope (2007), com
500 professores de todo o país, revelou que
69% deles apontavam a indisciplina e a falta de atenção entre os principais problemas
da sala de aula. Só quem sente na pele a
questão no cotidiano tem a real dimensão de
como o problema é desgastante, levando ao
desestímulo com a profissão e, muitas vezes,
até ao abandono.
Nesse caso, pode evidenciar uma falha
na relação dialógica que deve existir entre todos que fazem parte do ambiente escolar, e até
mesmo fora dele, como no caso do respaldo
das políticas públicas e também da família.
O maior problema é impor uma disciplina. Segundo Guimarães (1996), a disciplina
imposta, fruto de uma relação autoritária, ao
desconsiderar, por exemplo, o modo como são
partilhados os espaços, o tempo, as relações
afetivas entre os alunos, gera uma reação que
desencadeia a indisciplina ou a violência banal.
Na sala de aula é tecida uma complexa rede de relações. No entanto, se o professor não tiver percepção dessa teoria ele
concentra os conflitos ou na sua pessoa ou
em alguns alunos, sendo assim, não coloca
a questão como algo coletiva. Como não há
troca de posições ou uma empatia coletiva,
forma-se uma rígida divisão entre aquele que
sabe e impõe, professor, é aquele que obedece e se revolta, aluno.

De acordo com artigo divulgado pela
revista Nova Escola (2009), a indisciplina é
a transgressão de dois tipos de regras: as
de natureza moral (baseadas em princípios
éticos, que visam o bem comum, e por isso
valem para todas as instituições e para qualquer situação, como não bater, não xingar e
não mentir) e as convencionais (que variam
de escola para escola, como as que se referem ao uso de celular, uniforme e boné).
Com frequência, os regimentos escolares erram ao colocar essas duas situações
em um mesmo patamar. É importante distingui-las para entender melhor a indisciplina e
lidar com elas.
A diversidade é presente na sala de
aula, desestabilizando a manutenção da ordem pelo professor. Essa diversidade é de
ordem moral e cultural. Muitas culturas circundam no âmbito escolar e de certa maneira se
confrontam.

VISÕES DICOTÔMICAS ACERCA DA
INDISCIPLINA ESCOLAR
Professores de escolas públicas e privadas têm um grande desafio a enfrentar: a
indisciplina escolar, suas causas, suas consequências e como buscar soluções para esse
problema.
Contudo, há diferentes respostas para
a pergunta: o que é indisciplina? Pesquisas
mostram que os avanços de tais discussões
só serão possíveis se a sociedade considerar
o problema com uma visão holística, buscando
respostas em diferentes áreas de conhecimento como: Sociologia, Antropologia, Psicanálise,
Ética, Política, Psicologia, Economia, História,
Tecnologia, Comunicação Social e pedagogia.
Há também de se considerar que a
crise da disciplina escolar hoje pode estar
associada à crise de objetivos e de limites
que a sociedade enfrenta. De acordo com
Vasconcellos (1997), essa crise manifesta-se
de inúmeras formas e a mais tensa é a total
falta de sentido para o estudo por parte dos
educandos.
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Além disso, o autor coloca em discussão algo mais polêmico, a alienação do próprio professor. O professor que deveria ser a
elite pensante da sociedade, muitas vezes,
resigna-se à condição de alguém que obedece a imposição de políticas públicas que de
certa forma não priorizam a educação.

Nesse caso, podemos inferir que o professor proliferará no seu meio, na sua dinâmica
em sala de aula e na sua prática cotidiana, o
que traz como referência de indisciplina. Por
isso, o que para um professor é considerado
indisciplina para outro é normal para o momento de crescimento e aprendizado do aluno.

Essa situação é reflexo de uma sociedade que também não respeita mais a posição
do professor como alguém capaz de transformar realidades. E o professor, em contrapartida, muitas vezes não se vê como detentor
desse poder. Acredita que os alunos de hoje,
por questionarem muitos desmandos das escolas, não respeitam a autoridade máxima
dessa instituição.

Podemos considerar, por exemplo, o
aluno que não fica sentado na cadeira escolar durante todo período de aula, para um
professor pode ser total desrespeito, exigindo
assim uma punição para esse aluno, e para
outro docente pode ser um fato compreensível é negociável no próprio espaço de sala de
aula, visto que, na opinião desse professor é
mesmo muito difícil permanecer sentado durante o período escolar. Dessa maneira, há de
se considerar a complexidade dessa situação
até mesmo para a gestão escolar.

De acordo com a pesquisadora Rego
(1996), apesar de ser objeto de crescente
preocupação, no meio educacional este assunto é, de um modo geral, superficialmente
debatido.
Além da falta de clareza e consenso
a respeito do significado do termo indisciplina ou disciplina, a maior parte das análises
parece expressar as marcas de um discurso
fortemente impregnado pelos dogmas e mitos de senso comum (nem sempre de bom
senso). Isso se agrava pela falta de pesquisa
e estudos sobre essa questão.
A autora discute que o conceito de indisciplina não é estático, uniforme, nem tampouco universal. Ele está relacionado com
valores e expectativas que variam ao longo
da história, entre diferentes culturas e numa
mesma sociedade: nas diversas classes sociais, nas diferentes instituições e até mesmo
dentro de uma mesma camada social ou organismo.
A palavra indisciplina também no plano
individual pode ter diferentes sentidos que dependerão das vivências de cada sujeito e do
contexto em que forem aplicadas. Assim sendo, todos os padrões estabelecidos acerca
da indisciplina mudam ao longo do tempo e
se diferenciam no interior da dinâmica social.

De acordo com Rego (1996), outro aspecto que pode influenciar o processo educativo na escola é a visão dos diferentes sujeitos que compõem a comunidade escolar
(professores, técnicos, pais e alunos) sobre
as causas da indisciplina.
Pode-se observar com frequência educadores buscando explicações para as manifestações da indisciplina. Muitos buscam no
passado um alento, um saudosismo, contudo
deve-se considerar que as práticas demandam
transformações, o que indicam a necessidade
da atualização contínua do projeto pedagógico, adequando-o às demandas sociais atuais.
Além disso, é comumente tratarem a indisciplina
como reflexo da pobreza e da violência presente e fomentada pela sociedade através dos diferentes meios de comunicação, dessa maneira a
escola se vê impotente diante do aluno.
É comum também a culpabilidade da
indisciplina recair no âmbito familiar, assim
como a adequação ao novo modelo estrutural
familiar, colocando a família como responsável pelo comportamento inadequado do aluno. Nesse caso, torna-se fundamental uma
mudança conceitual e atitudinal da instituição
escolar.
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De acordo com Rego (1996), diretores,
coordenadores, pais, quando questionados a
avaliarem o problema da indisciplina na escola, atribuem a responsabilidade ao professor,
ou seja, considera-se que a origem da indisciplina está na falta de autoridade do professor,
de seu poder de controle e aplicação de sanções. Nesse caso, a indisciplina é sinônimo
de ordem, submissão e respeito à hierarquia.
É de suma importância salientar que na
busca das causas da indisciplina os fatores
externos à escola estão entre as mais prováveis por parte dos educadores, nesse sentido
não há relação entre o comportamento indisciplinado com o que é vivido na escola, essa
não vê ali solução para o problema, tampouco os educadores.
A escola se vê, assim, desvalorizada e
isenta de cumprir o seu papel de possibilitadora e desafiadora do processo de constituição do sujeito, do ponto de vista de seu
comportamento de um modo geral e da construção de conhecimento (REGO, 1995, p. 92).
Essas posições precisam ser urgentemente revistas no âmbito educacional e discutidas, isentas de preconceitos, a fim de se
construir uma prática educativa com bases
no desenvolvimento e aprendizagem do ser
humano.

O PAPEL ATRIBUÍDO AO PROFESSOR
EM RELAÇÃO A INDISCIPLINA
ESCOLAR
O papel do professor em sala de aula é
ambíguo, pois ele tem a dupla função, estabelecer os limites da ordem e desencadear dispositivos para que os alunos tenham autonomia
para gerir sua própria aprendizagem, ou seja,
formar protagonistas da ação de aprender.
De acordo com Aquino (1996), tendo
como premissa a proposta de que a relação
professor-aluno seja pautada no próprio conhecimento, é preciso reconhecer que a questão
da indisciplina não deve representar o assunto
principal das práticas pedagógicas, ou, que
adquira novos sentidos mais produtivos.

Isto, para o autor, é denominado nova
ordem pedagógica. A proposta depende de
como se constrói e gerencia o saber em sala
de aula, como são estabelecidas as relações
em classe, necessitando sempre de um recomeço, a cada aula, a cada turma, a cada
semestre.
O trabalho educacional adquire um viés
de (re) invenção do próprio modo de construir
o conhecimento, ou seja, é preciso reinventar
continuamente os conteúdos, as metodologias
e a relação. O ofício docente exige a negociação constante, que com relação às estratégias
de ensino ou de avaliação, quer com relação
aos objetivos e até mesmo aos conteúdos preconizados, sempre com vistas à flexibilização
das delegações institucionais e das formas relacionais (AQUINO, 1996, p. 53).
Outro fator de destaque é a qualificação
profissional do educador, sem dúvida esta é a
condição necessária para o exercício da profissão. Segundo Aquino, a autoridade docente
na atualidade exige sustentação contínua por
meio de práticas que a reinauguração sem
cessar, não se tratando de algo de véspera.
Isto indica seu caráter de oscilação e provisoriedade. Para Silva (2010), o educador deve
ser capaz de dialogar com os educandos,
visto que é o adulto da relação. Deve-se também fazer um resgate da sua própria trajetória
escolar, sua adolescência, a fim de compreender o universo de transição do aluno.
Além disso, há de se considerar que a
escola é reflexo da sociedade em que vivemos, com seus problemas e com sua beleza.
Segundo Aquino (2000), a própria imagem
social da escola parece estar em xeque de tal
maneira que os profissionais da área acabam
acometidos, por exemplo, de uma espécie de
falta aguda de credibilidade profissional.
Sendo assim, é necessário que o professor busque resgatar essa credibilidade,
enfatizando o papel do professor como um
mediador de conflitos e estabelecendo uma
relação dialógica entre comunidade, escola,
professor e aluno.
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A POSIÇÃO DA SOCIEDADE (FAMÍLIA,
ESCOLA E ESTADO) FRENTE À
INDISCIPLINA ESCOLAR
Para Aquino (2000), há de se estabelecer os papéis de cada elemento que permeia
o âmbito educacional. Para ele, o trabalho
familiar diz respeito à moralização da criança,
ao cultivo de determinadas virtudes pessoais
– essa é a função primordial dos pais e seus
substitutos. A tarefa do professor, por sua vez,
não é moralizar a criança.
O objeto do trabalho escolar é fundamentalmente o conhecimento sistematizado,
e seu objetivo, a recriação deste. Sendo assim, o que as distingue é o escopo privado da
ação familiar, em oposição ao escopo público
da ação escolar.
Para família, o que está em foco é a
ordenação da conduta da criança, por meio
da moralização de suas atitudes, seus hábitos, no caso da escola, visa-se a ordenação
do pensamento do aluno, por meio da reapropriação do legado cultural, representado
pelos diferentes campos de conhecimento em
pauta.

Nesse sentido, o papel da escola consiste em resgatar seu lugar de instituição responsável em zelar por todos os aspectos que
envolvem a aprendizagem do aluno, não se
isentando da responsabilidade na constituição dos sujeitos em processo de aprendizagem.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa, de cunho bibliográfico, apresenta como aporte teórico pesquisadores que discutem profundamente
sobre temas fundamentais para o contexto escolar. Diante disso, destacou-se Julio Groppa
Aquino, com as obras “Indisciplina na escola”
(1996); “do cotidiano escolar: ensaios sobre
a ética e seus avessos (2000); “Indisciplina:
o contraponto das escolas democráticas”
(2003). Outros autores que fundamentaram
a pesquisa foram: Yves de La Taille - “Indisciplina na escola” (1996), e Celso dos Santos
Vasconcellos, “Os desafios da indisciplina na
sala de aula” (2015).

Segundo Aquino (2000), o sentimento de fracasso escolar tão disseminado no
cotidiano escolar constituiria a mais perfeita
tradução de uma espécie de embotamento
institucional da escola contemporânea. Isso
significa que essa instituição tem permitido
que seu rol de competências permaneça à
mercê de outras instituições, com as quais
compete historicamente pelo cuidado com as
crianças, por exemplo, médicos, psicólogos,
psicopedagogos.
Em virtude disso, a escola atual tem-se
despotencializado como instituição educativa,
deixando-se capturar por demandas que não
tem a ver imediatamente com seu papel esperado e possível. Com isso, tem-se perdido
paulatinamente a visibilidade sobre a especificidade do âmbito institucional escolar, bem
como sobre a positividade de sua ação e, em
particular, da sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo discutir sobre a questão da indisciplina na escola,
refletindo sobre os inúmeros fatores que contribuem para o estabelecimento e a proliferação
de tal fenômeno, bem como as diferentes visões que perpassam sobre esse aspecto no âmbito escolar.
A pesquisa evidenciou que a indisciplina no âmbito escolar representa a quebra de
regras de comportamento e procedimentos próprios e específicos da relação escolar.
No entanto, para Aquino (2003), muitos paradigmas estabelecidos no âmbito educacional, que por vezes promovem o autoritarismo dos professores, podem corroborar para fomentar condutas inadequadas como: bagunça, tumulto, falta de limite, maus comportamentos e
desrespeito às figuras de autoridade dos educandos em sala de aula.
Contudo, para Vasconcellos (1997), devemos considerar que há inúmeros fatores externos que contribuem para ações de indisciplina. Observou-se que existem diferentes olhares
e posições para sobre esse tema, tanto por parte de educadores, quanto por pesquisadores,
contudo o único consenso a respeito da indisciplina fundamenta-se na questão da prática
docente, essa é responsável por uma boa disciplina, que considera a diversidade cultural,
social, moral, cabendo ao professor abrir mão de uma postura autoritária e estabelecer relações cujo foco seja aprendizagem.
É evidente que uma gestão autônoma e democrática, assim como políticas públicas
que promovam ações coerentes, são fundamentais para que as práticas em sala de aula tenham qualidade e os docentes sintam-se apoiados para mediar conhecimento. Sendo assim,
a disciplina representa um comportamento que evidencia uma relação dialógica capaz de
promover a construção do conhecimento e formação cidadã.
A pesquisa evidenciou que o papel do professor é ambíguo, pois precisa estabelecer
limites e ao mesmo tempo mediar ações que possibilitem o protagonismo dos alunos. Aquino
(1998), destaca que o professor, já no início do convívio com os educandos, deve estabelecer
um contrato pedagógico com o objetivo de partilhar responsabilidades pela rotina de trabalho
e regras de convivência.
Além disso, o trabalho mostra que a relação dialógica deve priorizar o respeito mútuo.
Contudo, é preciso ratificar que o respeito não deve advir do medo da punição, mas da autoridade inerente ao papel do profissional docente. Somente a transformação no interior da
escola pode estabelecer a boa disciplina.
É evidente que ainda há muito a se discutir sobre o assunto indisciplina e que novas
pesquisas são necessárias para que possamos quiçá ter um olhar menos pessimista acerca
desse tema presente no âmbito educacional tanto público quanto privado.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE –
TDAH: CONHECER É O CAMINHO PARA INCLUIR
RESUMO: Considera-se a viabilidade do estudo sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade,
pois o transtorno que tem como base o comportamento com foco principal no desvio de atenção
pode ter como consequências sérios prejuízos para a criança, que na vida futura pode interferir
nas relações profissionais e interpessoais. O diagnóstico do TDAH é clínico, devendo ser feito por
médicos especialistas no assunto, com ou sem auxílio de uma equipe interdisciplinar que pode
ser composta por: neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, e/ou fonoaudiólogo.
A intervenção é uma ação predeterminada que estabelece uma ligação ativa entre as pessoas
e produz transformações, cujo o enfoque educativo se baseia em estratégias que reduzem os
comportamentos problemáticos.

Palavras-chave: TEA; HIPERATIVIDADE; DIAGNÓSTICO; INTERVENÇÃO.
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INTRODUÇÃO

M

uito se tem falado dos alunos com dificuldades de aprendizagem e como essas dificuldades afetam o desenvolvimento global destes educandos. Sabe-se
que as dificuldades de aprendizagem podem ter diversos motivos, sejam eles
biológicos, sejam psicológicos ou de ordem social.
Justifica-se, portanto, este estudo, porque o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) sendo um transtorno que aparece em idade escolar na maioria dos casos,
causa um impacto muito grande na sociedade, pois afeta a criança, a família e a sociedade,
pois trazem prejuízos acadêmicos e vocacionais, bem como a autoestima das crianças e
adolescentes são afetadas por esse transtorno.
Neste sentido, este estudo tem por objetivo debater o conceito dessa doença, que a
muito vem sendo estudada pela classe médica e educacional, pois são os profissionais que
lidam diretamente com o transtorno. Historicamente na medicina o conceito foi sendo discutido e melhor entendido e analisar como as crianças e adolescentes com esse transtorno
aprendem e de que forma professores e famílias podem ajudar na busca de qualidade de
vida para os mesmos. Aqui também será discutido o papel do professor, quais são suas
responsabilidades e como este pode contribuir de forma positiva para que essas crianças e
adolescentes sejam incluídas.
Sendo um transtorno que acomete crianças e adolescentes, a família, a escola e principalmente os professores, a quem cabe o desafio de promover aprendizagens para esses
indivíduos.
Como lidar com a TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), dentro e
fora da escola? A identificação de sinais e sintomas do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é de suma importância para um diagnóstico efetivo e um tratamento que venha
dar qualidade para quem tem esse transtorno. O diagnóstico atual do TDAH, sinais e sintomas,
que a literatura médica considera importante para um fechamento de diagnóstico também
será objeto desse estudo.
A metodologia utilizada neste artigo será de revisão bibliográfica e autores como Couto
et al. (2010), Carvalho e Santos (2016) e Sampaio (2019), são alguns dos autores que subsidiaram e enriqueceram o debate neste artigo.
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CONCEITO DE TRANSTORNO
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE
O TDAH é um dos distúrbios comportamentais comumente diagnosticados em
crianças. Este transtorno tem aparecido com
variações na sua nomenclatura no decorrer
da história, incluindo algumas denominações
como Lesão Cerebral Mínima, Reação Hipercinética da Infância, Distúrbio do Déficit de
Atenção ou Distúrbio de Hiperatividade com
Déficit de Atenção/Hiperatividade (Poeta e
Neto, 2006 apud COUTO et al, 2010, p. 242).
Historicamente, as primeiras referências aos transtornos hipercinéticos na literatura médica apareceram no meio do século
XIX (TOPCZEWSKI,1999 apud COUTO et al.,
2010, p. 242); e, em sua nomenclatura, vem
sofrendo alterações contínuas. Na década de
40, surgiu a designação “lesão cerebral mínima”, que em 1962, foi modificada para “disfunção cerebral mínima”, reconhecendo-se que as
alterações características da síndrome relacionam-se mais a disfunções nas vias nervosas
do que propriamente a lesões nas mesmas.
Os sistemas classificatórios modernos
utilizados em psiquiatria, CID-10 - Código
Internacional de Doenças (transtornos hipercinéticos) e (DSM) - IV Manual de Diagnóstico
e Estatística das Perturbações Mentais (transtorno por déficit de atenção com hiperatividade, tipo desatento, hiperativo, impulsivo e
combinado), apresentam mais semelhanças
do que diferenças nas diretrizes diagnósticas
para o tratamento (BROMBERG, 2002; Silva,
2004 apud COUTO et al, 2010, p. 242).
Ainda sobre como o TDAH já foi conhecido por vários nomes durante o século
XX, Brzozowski, (2010, p. 898), dentre eles:
“encefalite letárgica”, “dano cerebral mínimo”, “disfunção cerebral mínima”, “hipercinesia”, “doença do déficit de atenção” (DDA) e
“transtorno de déficit de atenção com hiperati-

vidade”. Para cada uma dessas categorias de
doença, são descritos conjuntos de sintomas
similares, que descrevem os desvios da infância, ratificando, assim, o parágrafo anterior.
Estes sintomas se iniciam antes dos
sete anos de idade, embora a maioria seja
diagnosticada após a manifestação destes
por alguns anos, podendo-se observá-los em
situações como na casa, na escola ou no
trabalho. Muitas vezes, o distúrbio só é reconhecido quando a criança ingressa na escola, pois é o período em que as dificuldades
de atenção e inquietude são percebidas com
maior frequência pelos professores, quando
comparada com outras crianças da mesma
idade e ambiente (Poeta e Neto, 2006 apud
COUTO et al, 2010, p. 242).
Dificuldade de aprendizagem, perturbações motoras (equilíbrio, noção de espaço
e tempo, esquema corporal, etc.) e fracasso
escolar são manifestações que acompanham
o transtorno hiperativo. A variabilidade do
comportamento ou entre ambientes é outra
característica dessas crianças. O TDAH representa, junto com a dislexia, a principal causa
de fracasso escolar, sendo que a dificuldade
de aprendizagem está presente em 20% das
crianças com este transtorno (MATTOS, 2001
apud COUTO et al, 2010, p. 242).
O transtorno é observado a partir de
três subtipos: os que apresentam predominantemente as dificuldades de atenção; outro
que prevalece a impulsividade e a hiperatividade; e o que combina os dois anteriores. O
tipo com predomínio de sintomas de desatenção é mais frequente no sexo feminino e
parece apresentar, conjuntamente com o tipo
combinado. Nos tipos que apresentam, predominantemente, as dificuldades de atenção,
são apresentadas características marcantes
de falta de atenção e dificuldade para se ater
aos detalhes, os que ocasionam erros grosseiros nas atividades, sejam elas escolares ou
não (COUTO et al., 2010, p. 242).
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Apresenta ainda uma falta de organização o que dificulta ainda mais o cumprimento
de suas atividades. Parecem, ainda, não escutar o que se fala com ela diretamente (ROHDE
et al., 2004 apud COUTO et al, 2010, p. 242).
No tipo combinado, no qual concomitantemente apresenta sintomas de ambos os
subtipos, as pessoas com déficit de atenção
se distraem com facilidade diante do menor
estímulo, interrompendo continuamente suas
atividades. Nelas, a hiperatividade se manifesta não só como inquietação motora, mas
também intelectual e verbal. A impulsividade
se evidencia por respostas aceleradas, dificuldade de autocontrole e de auto-regulação
de seguir instruções de forma sequenciada e
pausada, e de antecipar as consequências de
seus atos (ROHDE et al., 2004 apud COUTO
et al, 2010, p. 243).
Para que se possa pensar no significado do TDAH para a criança, primeiramente
faz-se necessário entender o que é o transtorno, que critérios são utilizados para o seu
diagnóstico e como se deu sua evolução histórica (BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
Alguns dos sintomas mais citados e
comuns a todos esses nomes são: baixo desempenho na escola, extroversão extrema,
comportamentos violentos, incapacidade de
completar tarefas, ladroagem, distúrbios nos
padrões de sono, moralidade inconsistente
com a idade e esquecimento (RAFALOVICH,
2001 apud BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
A ideia de que agitação, baixa concentração e impulsividade em crianças são fenômenos médicos é recente. O início do interesse por crianças que apresentavam baixa
capacidade de atenção e hiperatividade data
do início do século XX, quando um pediatra,
Frederick Still, descreveu um grupo de crianças que possuíam uma incapacidade anormal
de manter sua concentração, inquietação e
irritabilidade (STILL, 2006), (BRZOZOWSKI,
2010, p. 898).

As características de hiperatividade e
falta de atenção em crianças foram relacionadas entre si somente com o surgimento do
diagnóstico do dano cerebral mínimo, após
as epidemias de encefalite, nas primeiras décadas do século XX (TIMIMI, 2002 apud BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
Na década de 1930, foi descoberta a
ação dos medicamentos psicoestimulantes
na redução da inquietação, da hiperatividade e dos problemas de comportamento em
crianças. E, nos anos 1940, Strauss sugeriu
que a hiperatividade, na ausência de histórias
de anormalidades na família, poderia ser considerada evidência suficiente para um diagnóstico de dano cerebral (TIMIMI, 2002 apud
BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
Entretanto, com o passar dos anos, não
foram encontradas lesões orgânicas nessas
crianças agitadas. Assim, a partir de 1960, o
termo “dano cerebral mínimo” foi caindo em
desuso. Apesar do abandono dessa hipótese,
e com o aumento do interesse em síndromes
definidas comportamentalmente, estudiosos
passaram a acreditar que essa síndrome era
causada por algum tipo de disfunção cerebral. Na segunda edição do DSM, a doença foi chamada de “reação hipercinética da
infância” (TIMIMI, 2002 apud BRZOZOWSKI,
2010, p. 898).
Nos anos 1980, surgiu a terceira edição
do DSM, e o nome passou a ser “transtorno de déficit de atenção” (em inglês, ADD).
O diagnóstico do problema poderia ser feito
com ou sem os sintomas de hiperatividade,
e foi definido utilizando-se três listas de sintomas: uma para déficit de atenção, uma para
impulsividade e outra para hiperatividade (BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
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Na quarta edição do DSM (DSM-IV), os
critérios para o diagnóstico mudaram novamente, agora em favor de um modelo com
duas dimensões: déficit de atenção em uma
subcategoria e hiperatividade e impulsividade
na outra. É importante destacar que, em cada
revisão, o número de crianças com características da doença aumentava (BRZOZOWSKI,
2010, p. 898).

O aparecimento do TDAH está relacionado ainda, segundo pesquisas atuais, a
alterações de um ou mais neurotransmissores, como as catecolaminas, em particular, a
dopamina e a noradrenalina. Entretanto, os
dados existentes sobre a relação entre TDAH
e neurotransmissores ainda são muito escassos (ROHDE, HALPERN, 2004 apud BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).

A mudança do DSM-III para o DSM-IV
aumentou a prevalência do transtorno em
aproximadamente dois terços (TIMIMI, 2002
apud BRZOZOWSKI, 2010). A prevalência
do TDAH tem sido pesquisada em inúmeros
países e, em geral, estudos que utilizam os
critérios do DSM-IV tendem a encontrar prevalências de 3-6% em crianças em idade escolar, nos Estados Unidos. No Brasil, a taxa
de prevalência, em estudos desse tipo, foi de
3,6 a 5% da população escolar (ANDRADE,
SCHEUER, 2004 apud BRZOZOWSKI, 2010,
p. 898).

Em relação à alimentação, alguns estudos sugerem que determinados conservantes,
como o benzoato de sódio, e corantes alimentares artificiais podem exacerbar o comportamento hiperativo em crianças pequenas
(BARRET, 2007 apud BRZOZOWSKI, 2010,
p. 898). Outro fator nutricional relacionado ao
transtorno são os baixos níveis séricos de ferritina, que evidencia uma deficiência de ferro
(BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).

A proporção do transtorno entre meninos e meninas, segundo estudos epidemiológicos, varia de 2:1 em estudos populacionais
e de 9:1 em estudos clínicos, respectivamente (ROHDE, HALPERN, 2004 apud BRZOZOWSKI, 2010, p. 898 ). Apesar do grande
número de estudos já feitos, as causas do
TDAH ainda são desconhecidas (BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
A ideia mais aceita pelos estudiosos do
tema é de que existem fatores genéticos e ambientais que influenciam no desenvolvimento
da doença. Em relação à genética, existem
hipóteses que relacionam vários genes de
pequeno efeito com uma vulnerabilidade ao
transtorno, que poderia vir a se desenvolver,
ou não, de acordo com as condições ambientais (BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).

Segundo os estudos sobre o assunto,
o ferro modula a produção da dopamina e
da noradrenalina, cujas quantidades se encontram em desequilíbrio em indivíduos com
TDAH (KONOFAL et al., 2008 apud BRZOZOWSKI, 2010, p. 898).
É importante salientar, entretanto que,
quando se fala de desenvolvimento neuronal
e de neurotransmissores, do ponto de vista
neuroevolutivo, é aceitável certo nível de hiperatividade em crianças até, aproximadamente,
os quatro ou cinco anos de idade, visto que
a região pré-frontal, onde está o “freio-motor” do comportamento dos seres humanos,
só se completa nessa faixa etária (ROHDE,
HALPERN, 2004 apud BRZOZOWSKI, 2010,
p. 898).
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DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE – TDAH
O diagnóstico do TDAH é clínico, devendo ser feito por médicos especialistas no
assunto, com ou sem auxílio de uma equipe
interdisciplinar que pode ser composta por:
neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo, e/ou fonoaudiólogo. Mas todo
diagnóstico deve seguir os seguintes passos
(STROH, 2010):
• Entrevistas com os pais (levantamento das queixas e sintomas e relato sobre o
comportamento da criança em casa e em atividades sociais);
• Entrevistas com professores (relato
sobre o comportamento da criança na escola,
levantamento das queixas, sintomas, desempenho escolar, relacionamento com adultos
e crianças);
• Questionários e escalas de sintomas
para serem preenchidos por pais e professores;
• Avaliação/observação da criança no
consultório;
• Avaliação neuropsicológica;
• Avaliação psicopedagógica;
• Avaliação fonoaudiológica;
A avaliação clínica com médico deve
coletar informações não apenas da observação da criança durante a consulta, mas também realizar entrevista com os pais e/ou cuidadores desta criança, solicitar informações
da escola que a criança freqüenta sobre seu
comportamento, sociabilidade e aprendizado,
além da utilização de escalas de avaliação da
presença e gravidade dos sintomas (STROH,
2010).

Além desta avaliação clínica com um
médico, a criança ou adolescente deverá passar por uma avaliação psicopedagógica, que
começa com uma entrevista inicial com os
pais, onde eles trazem o motivo da consulta
e a "queixa" principal, bem como falam um
pouco sobre o histórico familiar do sujeito
(STROH, 2010).
Durante este processo de avaliação
com o cliente pode ocorrer algumas intervenções, a partir do momento que já exista um
vínculo entre terapeuta (psicólogo/arteterapeuta) e cliente (STROH, 2010).
Estas intervenções podem ser feitas
através de jogos lúdicos ou através de atividades ligadas à arteterapia, sendo estas atividades: desenhos, materiais diferenciados como
argila, velas, etc (STROH, 2010).
O Objetivo é determinar com maior precisão possível, a frequência do problema, as
situações que o desencadeiam (Situações-gatilho), os contextos em que estas ocorrem
com mais regularidade e as consequências
das condutas observadas" (FERREIRA, 2008,
p. 17 citado por STROH, 2010).
O objetivo da avaliação diagnóstica do
TDAH não é de qualquer forma rotular crianças, mas sim avaliar e determinar a extensão
na qual os problemas de atenção e hiperatividade estão interferindo nas habilidades acadêmicas, afetivas e sociais da criança e na
criança e no desenvolvimento de um plano
de intervenção apropriado (BENCZIK, 2006,
pg. 55 apud STROH, 2010).
Rohde e Halpern (2004 apud CARVALHO e SANTOS, 2016, p.195) destacam que
o TDAH comumente possui uma tríade sintomatológica clássica caracterizada pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. E
afirmam que esses sintomas são facilmente
observados em clínicas, na escola e em casa.
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Contudo, os autores ressaltam que a
manifestação isolada de um desses sintomas, pode não representar necessariamente
um quadro de TDAH, pois manifestados de
forma isolada esses sintomas podem ter diversas origens relacionados a outras áreas
do campo vivencial da criança tais como: problemas na vida de relação das crianças (com
os pais e/ou colegas e amigos), de sistemas
educacionais inadequados, ou podem estar
associados a outros transtornos comumente encontrados na infância e adolescência
(ROHDE; HALPERN, 2004, p. 64 apud CARVALHO e SANTOS, 2016, p. 195).
O Instituto Paulista de Déficit de Atenção
(2012 citado apud CARVALHO e SANTOS,
2016, p. 195) comenta que o diagnóstico de
TDAH se inicia com uma extensa análise clínica, que deve ser realizada por um especialista
e informa que nesse processo são avaliadas
características cognitivas, comportamentais e
emocionais; histórico familiar, desenvolvimento infantil, vida escolar/profissional; relacionamentos, dificuldades e expectativas relacionadas às queixas do cliente, entre outros fatores
que possam estar relacionados à distração,
hiperatividade/agitação e impulsividade.
Nesse contexto, ao realizar o diagnóstico do TDAH é fundamental a contextualização
dos sintomas junto à história de vida da criança. Sobre essa investigação Rohde e Halpern
(2004, p. 64 apud CARVALHO e SANTOS,
2016, p. 195) apresentam alguns critérios e
características que podem auxiliar na contextualização dos sintomas para a realização do
diagnóstico.
a) Duração dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade. Normalmente, crianças com TDAH apresentam
uma história de vida desde a idade pré-escolar com a presença de sintomas, ou, pelo
menos, um período de vários meses de sintomatologia intensa.

b) Frequência e intensidade dos sintomas. Para o diagnóstico de TDAH, é fundamental que pelo menos seis dos sintomas
de desatenção e/ou seis dos sintomas de
hiperatividade/impulsividade descritos acima
estejam presentes frequentemente (cada um
dos sintomas) na vida da criança.
c) Persistência dos sintomas em vários
locais e ao longo do tempo. Os sintomas de
desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade precisam ocorrer em vários ambientes da
vida da criança (por exemplo, escola e casa)
e manter-se constantes ao longo do período.

INTERVENÇÕES ATRAVÉS DA
PSICOPEDAGOGIA E DA PEDAGOGIA
Antes de qualquer tratamento, primeiro deve-se chegar a um diagnóstico. Tendo
observado o desenvolvimento do transtorno,
é possível tratar e amenizar a partir de intervenções psicológica, pedagógica, médica
e principalmente o psicopedagogo. Levando
em consideração as múltiplas facetas em que
ele se apresenta e as suas especificidades
(BENÍCIO e MENEZES, 2017).
O questionamento da prática pedagógica é fundamental para se avaliar o que pode
ser melhorado no próprio ambiente escolar.
Antes de qualquer encaminhamento para especialistas, é importante entender as reais dificuldades do aluno e principalmente se esse
problema está nele, e se realmente esse aluno tem que ser encaminhado para profissionais fora da escola. Esta seria uma postura
de caráter preventiva de fracassos escolares,
que é uma das funções do psicopedagogo
que atua na escola (SAMPAIO, 2019, p.19).
A escola tem que ter muita cautela para
não responsabilizar sempre o aluno pelo mau
desempenho escolar. Cabe ao psicopedagogo da escola, investigar todo o processo de
ensino-aprendizagem, assim como a relação
deste com os professores e com a metodologia trabalhada em sala de aula. Em muitos
casos há um problema de “ensinagem” e não
de aprendizagem (SAMPAIO, 2019, p. 20).
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Antes de sugerimos à família uma intervenção clínica, para buscar as causas dos problemas apresentados, o psicopedagogo, junto
com pedagogos e professores, deve buscar
uma intervenção pedagógica. Repensar a prática pedagógica é um exercício de olhar para
dentro, se questionar, assumir falhas e por isso
não é fácil. Sendo assim o trabalho do psicopedagogo deve ir além da atenção à criança,
mas também aos professores e à prática pedagógica (SAMPAIO, 2019, p.20).
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por sinais
persistentes que dificultam o foco da atenção,
falta de organização e inquietude que atrapalham o desenvolvimento e a aprendizagem,
os quais influenciam no rendimento escolar
(OLIVEIRA, et. al, 2020, p. 29).
Desse modo, “[...] a formação do psicopedagogo busca garantir um corpo de conhecimento que garanta uma atuação seja na área
da saúde mental ou escolar [...]” (SANTOS, et
al, 2012 apud OLIVEIRA et al, 2020, p. 29),
e na escola as regras devem ser seguidas, a
interação deve acontecer de forma apropriada
de modo que as intervenções propostas pelo
psicopedagogo proporcionem que o próprio
sujeito tenha autonomia de suas ações e de
sua aprendizagem (OLIVEIRA, et. al, 2020,
p. 29).
A intervenção psicopedagógica de
acordo com Maria Angela Calderari Oliveira
autora do livro “Intervenção Psicopedagógica
na Escola”, requer que o profissional se posicione em relação às diferentes tendências
que foram delineadas por meio de análises
críticas e reflexivas frente às demandas da
escola (OLIVEIRA, et. al, 2020, p. 29).
Nesse processo, diante do desafio e em
prol da aprendizagem, o psicopedagogo atua
como mediador entre o aluno e a cultura na
circulação do conhecimento, não ficando no
lugar de autoridade (OLIVEIRA, et. al, 2020,
p. 29).

Saber ”(JAFFERIAN; BARONE, 2015,
p. 122 apud OLIVEIRA, et al, 2020, p. 29),
vislumbrando suas potencialidades e habilidades, a fim de enfrentar os aspectos neurobiológicos que dificultam a aprendizagem. O
trabalho desempenhado pelo psicopedagogo
enseja despertar no paciente a vontade de
aprender e de conhecer o novo. Pretende - se,
assim, que o sujeito tome iniciativa mostrando
- se nas suas possibilidades como autor de
seu saber, se implicando, como “sujeito de
uma ação inteligente” (PAIN, 1999) que se
apropria do conhecimento. Além do reforço,
existem as práticas diárias de intervenção em
crianças com TDAH.
Santos e Vasconcelos (2010, p. 71724 citado por SANTOS e VASCONCELOS,
2020, p. 30) destacam que a alta frequência
dos diagnósticos de TDAH tende a conduzir a
uma reflexão crítica do processo de avaliação
e intervenção no acompanhamento de crianças e adolescentes no sistema de educação,
nas práticas educativas e na família. Isso é
decorrente das mudanças na família, à sofisticação do sistema de comunicação e ao alto
número de crianças e jovens por sala de aula
como sendo “alguns dos potenciais fatores
que podem contribuir para o desenvolvimento
de comportamentos de risco, os quais podem
ser precipitadamente classificados em diagnósticos psiquiátricos”.
A prática psicopedagógica está voltada
no processo de intervenção de ensinar-aprender, compreender as causas e promover a
interação social para que seja possível orientar o sujeito ou a instituição (SANTOS e VASCONCELOS, 2020, p. 30).
O diagnóstico psicopedagógico é um
processo que deve ser entendido a partir
de uma visão de rede. A dinâmica das relações que se estabelecem em torno do foco
do diagnóstico deve ser entendida sistematicamente. O sintoma, que orienta o início da
ação diagnóstica, surge como um sinalizador
dessa dinâmica, comunicando a configuração
que essa rede de relações está assumindo
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naquele momento (OLIVEIRA, 2009, p. 97
apud SANTOS e VASCONCELOS, 2020, p.
30).
A intervenção é uma ação predeterminada que estabelece uma ligação ativa entre
as pessoas e produz transformações, cujo o
enfoque educativo se baseia em estratégias
que reduzem os comportamentos problemáticos (VASCONCELOS, 2020, p. 30).
Na concepção de Fábio dos Santos Oliveira (2018 apud VASCONCELOS, 2020, p.
30) o psicopedagogo clínico investiga e promove possibilidades de mudanças sobre os
processos cognitivos, emocionais e pedagógicos que podem estar dificultando a aprendizagem de seus pacientes.
Russel A. Barkley (2020 apud VASCONCELOS, 2020, p. 30), uma das maiores autoridades mundiais sobre o assunto, destaca
que as limitações de conhecimento sobre o
tema no Brasil e o despreparo de pais, educadores e profissionais de saúde para identificar
os primeiros sinais, diagnosticar e lidar com
o transtorno são falhas que geram sofrimento desnecessário, limitam o desenvolvimento
da criança e do adolescente, comprometendo
a qualidade de vida de milhões de pessoas
com TDAH e de seus familiares.
A escola como agência controladora e
transformadora, pode estar tomando as primeiras providências em busca de proporcionar o desenvolvimento escolar do aluno bem
como uma melhor qualidade de vida, pois
neste quesito se encaixa como promotora de
saúde também (SALVIATO, 2018, p.42).
A intervenção pedagógica se faz necessária, mas para isso o professor precisa buscar alternativas para trabalhar com o aluno
com TDAH, seja de forma isolada ou conjunta. Haja vista que, o transtorno que se baseia
no comportamento, o educador precisa ter
conhecimentos sobre o aluno, como ele foca
sua atenção e até onde se interessa pela atividade (SALVIATO, 2018, p.42).

Paralelo à reflexão da prática pedagógica, é importante conhecer melhor esse aluno, sua família e sua história de vida. Esse
aprofundamento deve ser feito através de
uma anamnese consistente, análise de material desse aluno, como trabalhos, provas e
exercícios, de entrevistas com a família, com
o próprio aluno e seus professores.
A partir dessa investigação, podemos
ter uma ideia se essa dificuldade é passageira, causada por problemas emocionais,
pontuais, ou dificuldades em determinados
conteúdos e que possa ser sanada dentro
da própria escola e junto com a família, através recuperações paralelas, aulas de reforço,
mudança de táticas e métodos empregados
em sala de aula; sempre é fundamental que
a escola trabalhe em parceria com a família
(SAMPAIO, 2019).
Com base nessa questão é que o educador precisa planejar suas aulas com conteúdo não somente teóricos, mas ter a participação de materiais educativos e lúdicos, é
uma forma de ensinar de forma dinâmica, e
que podem ser aproveitados multidisciplinarmente (SALVIATO, 2018, p.42).
É importante que se proponha atividades que mesclem concentração e relaxamento, assim como atividades que exijam uma
participação ativa desse aluno, como jogos,
pois são mais atrativos. Uma criança com
TDAH, muitas vezes vem de um histórico de
fracasso escolar, por conta da sua não concentração, e por isso sua autoestima pode
estar comprometida, sendo assim é fundamental que o psicopedagogo sempre estimule o professor a trabalhar o reforço positivo
com elogios.
O que se propõe é uma avaliação psicopedagógica e o planejamento de uma intervenção multidisciplinar, pautada no compromisso de promover desenvolvimento,
autoestima e condições de maturidade emocional para resolver problemas (SAMPAIO,
2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho não encerra a discussão sobre TDAH, uma vez que o transtorno que parte
do princípio do comportamento com foco principal no desvio da atenção pode acarretar consequências sérias para a criança, que futuramente pode ocasionar problemas nas relações
profissionais e interpessoais. Muitas vezes a família não percebe e com diagnósticos tardios
ocorre atraso na escolaridade.
Com isso, se houver uma parceria entre a escola de perceber de forma precoce o problema, a compreensão da família para procurar um diagnóstico preciso, através de equipe
multidisciplinar e a partir do diagnóstico, escola e família contribuírem para combater o problema, a criança ganhará qualidade de vida, tanto na escola, quanto fora dela.
A escola e o professor têm papel fundamental nesse processo, pois podem criar estratégias que facilitarão a aprendizagem dos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade. O principal de tudo isso, é buscar qualidade de vida para que a criança possa
se desenvolver de forma plena.
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RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO: OS QUILOMBOS E SUAS
INFLUÊNCIAS NA CULTURA BRASILEIRA
RESUMO: Este artigo é uma reflexão sobre a formação dos quilombos, a resistência dos negros
a escravidão, e a busca pela liberdade. A lei que propõe instituir a obrigatoriedade do ensino da
África e temas africanos nas escolas foi instituída na Lei N 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Foram
discutidas também, as lutas e contribuições dos negros e seus descendentes na formação da
sociedade e da cultura brasileira, possibilitando melhor compreensão do tema.

Palavras-chave: Escravidão; Formas de Resistência; Quilombos.
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INTRODUÇÃO

N

osso projeto visa trabalhar um tema que só recentemente começa a ser abordado
pela historiografia tradicional como nos mostra Silva, (1989) que afirma que a resistência ao sistema escravista tem produzido uma significativa pauta nas escolas
(LEI 10.639/03 E O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA).
Na narrativa historiográfica dos negros ainda é comum uma visão eurocêntrica, muitas
vezes preconceituosa e maniqueísta, além disso, existe uma carência de referências positivas
tanto no Brasil, quanto de sua história, mesmo em continente africano.
Esse trabalho tenta produzir um conteúdo que se afaste dessa noção pré-concebida de
superiores e inferiores, mostrando que durante o processo da escravidão não havia passividade, e que os negros não apenas sofriam, muitos reagiram e foram capazes de recriar as
estruturas sociais onde viviam, sendo responsáveis até mesmo por vencer tropas imperiais,
bandeirantes e capitães do mato, como foi o caso do Quilombo dos Palmares.
Esse trabalho servirá para nortear interações em sala de aula sobre o tema da resistência
escrava, no que tange aos quilombos, visando promover uma maior consciência social nos
alunos. Justifica-se o tema por discutir as questões étnico-raciais conforme propõe a lei que
institui a obrigatoriedade do ensino da África e temas africanos, das lutas e contribuições dos
negros e seus descendentes na formação da sociedade e da cultura brasileira, possibilitando
melhor compreensão do tema.
Os quilombos são uma realidade ainda nos dias de hoje. Hoje comunidades quilombolas, no entanto, para muitos alunos são completamente ignoradas. Busca introduzir aos
alunos uma maior consciência sobre o assunto, de modo que eles produzam uma noção
cidadã, sobre raças e etnias aumentando assim o respeito aos valores morais e éticos, que
a constituição define ao tratar que somos todos iguais.
Como objetivo Geral busca discutir a resistência a escravidão, enfatizando a importância
dos quilombos. Como objetivos específicos, promover uma maior compreensão dos mecanismos da resistência à escravidão e o papel dos quilombos, saber como os quilombos serviram
como forma de resistência antiescravista. Esse artigo tem dois eixos conceituais: Escravidão
e Resistência, notadamente no que se refere aos quilombos.
Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica com autores especialistas no tema
como: Faoro (2001), PCN, (1998), Vainfas (2000) Del Priori, (2010), Silva, (1989) para desenvolvermos com o objetivo de aprofundar a discussão.
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ESCRAVIDÃO E RESISTÊNCIA
Segundo Ribeiro, (1995) “os povos que
vieram na condição de escravos para o Brasil
foram trazidos principalmente da costa ocidental africana.
Ramos (1940, 1942, 1946), prosseguindo os estudos de Nina Rodrigues (1939, 1945),
distingue, quanto aos tipos culturais, três grandes grupos,
O primeiro, das culturas sudanesas, é representado, principalmente, pelos grupos
Yoruba - chamados nagôs, pelos Dahomey designados geralmente como gegê
e pelos Fanti-Ashanti conhecidos como
marcas, além de muitos representantes de
grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa,
Costa da Malagueta e Costa do Marfim.
O segundo grupo trouxe ao Brasil culturas africanas islamizadas, principalmente
os Peuhl, os Mandinga e os Haussa, do
norte da Nigéria, identificados na Bahia
como negros malé e no Rio de Janeiro
como negros alufá. O terceiro grupo cultural africano era integrado por tribos Bantu,
do grupo congo-congolês, provenientes
da área hoje compreendida pela Angola
e a "Contra Costa", que corresponde ao
atual território de Moçambique (RAMOS,
1940, p. 114).

Portanto, foram negros pertencentes a diversos grupos, etnias, com culturas diferentes
trazidos para o Brasil e que ajudaram a formar
nossa nação.
Os negros vinham para atender as necessidades de produção e atender os mercados externos ao longo do período. Prado Júnior (2012)
trata disso, como podemos observar abaixo:
Se vamos à essência da nossa formação,
veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde, ouro e
diamante; depois algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada
mais que isto. É com tal objetivo, objetivo
exterior, voltado para fora do país e sem
atenção a considerações que não fossem
o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia bra-

sileira. Tudo se disporá naquele sentido:
a estrutura social, bem como as atividades do país. Virá o branco europeu para
especular, realizar um negócio; inverterá
seus cabedais e recrutará a mão-de-obra
de que precisa: indígenas ou negros importados. Com tais elementos, articulados
numa organização puramente produtora,
mercantil, constituir-se-á a colônia brasileira (PRADO JÚNIOR; 2012. p. 14).

No Brasil daquela época, assim como
ainda hoje é bem comum as grandes plantações de monoculturas para atender ao mercado europeu. Era necessário plantar em longas
extensões de terra, para a obtenção de lucro,
assim sendo, a alternativa do escravo foi a mais
viável financeiramente para as produções em
larga escala, mas não se restringiu somente aos
senhores de engenho, mas também a pequenos e médios proprietários, como comerciantes
que também usavam o trabalho escravo, apesar
de muitos preferirem indígenas, por ter menor
valor em comparação ao negro.
Os escravos faziam trabalhos braçais,
com jornadas longas e uma vigilância constante, a fim de trazer lucros aos que os compravam
para diversas funções. A sociedade se fez em
prol desse comércio exterior, as relações sociais
e todo o eixo comercial eram movidos em torno
da grande produção agrícola. Assim nesse espaço o negro segundo Faoro (2001):
Na base da pirâmide, o escravo negro,
sem nenhuma oportunidade de elevação
social. O negro para se qualificar, não lhe
bastaria a liberdade, senão a posse de
outro escravo. Bem sentiu essa realidade,
há um tempo sombria e cômica, Machado
de Assis, ao notar, Memórias póstumas
de Brás Cubas, cap. LXVIII, que o moleque Prudêncio, negro alforriado, em pleno
Valongo, batia furiosamente num escravo
seu: nas pancadas nascia o status de senhor. Atrás do quadro da escravidão não
se esconde apenas a tirania, a dureza
de costumes e o aviltamento do homem.
(FAORO; 2001. p.263).
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Segundo o autor, o africano mesmo alforriado, precisava repetir as práticas da escravidão
para ser inserido no meio social. Ter negros era
sinônimo de fazer parte da sociedade, pode-se
verificar isto com o personagem Prudêncio de
Machado de Assis. O autor transmitiu uma imagem de como era o ideário da época, onde o
escravo não era apenas um produto, mas um
símbolo de pertencimento, de inserção no meio,
de branqueamento no caso dos escravos alforriados.
A estrutura da escravidão, além de garantir a vida social e fundamentar a estrutura da
metrópole, também alimentava o mercado de
escravos e punia exemplarmente aqueles que
tentassem escapar da condição de escravo.
Mesmo sob vigilância severa, muitos negros conseguiam fugir, e erguer seus quilombos
em lugares de difícil acesso, dificultando a possibilidade de serem recapturados, mortos ou
serem torturados. As torturas iam desde o uso
de máscaras e gargantilhas de ferro até o açoite
público, onde eram expostos para servirem de
exemplo a outros escravos, quando fugiam da
condição de escravizado. Sobre os que conseguiam se evadir Silva (1989) nos mostra:
A unidade básica de resistência no sistema escravista, seu aspecto típico, foram
as fugas. Para um produtor direto definido
como “cativo”, o abandono do trabalho é
um desafio radical, um ataque frontal e
deliberado ao direito de propriedade. Quilombos pressupõem fugas tanto individuais quanto coletivas (SILVA; 1989. p.62).

Ir à busca da liberdade era um ideal que
movia muitos negros para a fuga, enfrentando
até mesmo a separação étnica comum dos engenhos, onde era raro terem muitos escravos
de uma mesma etnia, ainda sim conseguiam se
unir a fim de recomeçarem suas vidas.
A maior parte não tinha por intuito agir
de maneira revolucionária, subverter a ordem,
criando uma nova sociedade. Malerba (1999)
explicita:

[...] diferentemente da ação revolucionária
que tem por meta a destruição de uma
determinada estrutura social, ou de um
regime político despótico, os negros aquilombados representavam uma negação
do sistema escravista apenas na medida
em que pretendiam fugir dele. Não objetivaram deliberadamente subverter a
ordem social, desmantelando o sistema
econômico e político e inaugurando uma
nova situação (MALERBA; 1999. p.40).

Muitos conseguiam se reerguer, mesmo
com muitas dificuldades, devido a novas condições que enfrentavam no Brasil, buscando ter a
vida que tinham antes da escravidão na África.
Os quilombos era uma ameaça direta, pois na
mentalidade dos senhores, eles tinham medo
que os negros fizessem uma grande revolução,
tal como a que ocorreu no Haiti, onde muitos
europeus acabaram mortos.
A origem desse modelo social que os
Quilombos representavam era originária da África, segundo Del Priore (2010), eles remetiam a:
Entre 1568 e 1573, por exemplo, a conhecida como Longa Marcha dos Jaga, que
reuniu milhares de guerreiros, homens
e mulheres, para lutar contra o invasor
português, teve como pontos de apoio
acampamentos fortificados denominados
quilombos. Deles emanava uma forte organização política, religiosa e militar, capaz de agir em vastas regiões. Ao longo
de suas expedições, invadiram e devastaram o Congo; seu objetivo era a destruição dos reinos aliados dos europeus (Del
PRIORE; 2010.p 45).

Assim sendo as novas estruturas sociais,
os quilombos tinham raízes na luta contra os
invasores europeus no continente africano. O
modo de agir dos negros era pautado por uma
tática de guerrilha. Dentro dos quilombos não
havia barreiras, os escravos decidiam as leis e
viviam livres, podendo exercer livremente sua
fé e voltar a ter o poder de decisão sobre suas
vidas.
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OS QUILOMBOS
Os quilombos se constituem como espaços de resistência, ante a escravidão; atualmente são espaços de resistência cultural.
Conforme Funari (1996, p. 27) “os africanos
no novo mundo foram submetidos a sacrifícios
inomináveis” e que sua resistência a escravidão
foi característica marcante da história dos africanos nas colônias da América. Como eles faziam
essa resistência à escravidão?
Faziam corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações,
agredia senhores e feitores, rebelavam-se individual ou coletivamente. Houve,
no entanto, um tipo de resistência que
poderíamos caracterizar como a mais típica da escravidão- e de outras formas
de trabalho forçado. Trata-se da fuga e
formação de grupos de escravos fugidos.
A fuga nem sempre levava a formação
desses grupos. Ela podia ser individual
ou até grupal, mas os escravos terminavam procurando se diluir no anonimato da
massa escrava e de negros livres (REIS;
GOMES, 1996, p. 9).

Vainfas (2000, p. 494-495) escreveu que
em 1757, grupos acima de seis escravos com
ânimo de se defenderem, já era considerado
quilombo. A palavra “quilombo” vem do banto
e quer dizer: acampamento ou fortaleza. Foram
os portugueses que criaram para designar as
povoações construídas pelos escravos fugidos
do cativeiro,
No Brasil, eram chamados de arrancamentos, mocambos ou quilombos e seus
membros eram conhecidos como Quilombolas, quilombolas ou mocambeiros.
Os quilombos foram muitos e não eram
unidades homogêneas, ou seja, variava
de lugar, tamanho, população, forma de
organização, integrantes e “desempenharam um importante papel no complexo tecido social que era o sistema brasileiro da
escravidão” (RAMOS, 1996, p. 165).

Na maioria dos quilombos se reuniam negros de diversas localidades, compondo uma
grande diversidade étnica e cultural. Eles para
sobreviverem na vida cotidiana inventam várias

técnicas de defesa e segurança do grupo. As
atividades eram a agricultura, mineração, criação de animais, coleta, comércio, entre outras.
O Quilombo de Palmares foi o maior símbolo de resistência, e um grande obstáculo para
a classe dos grandes proprietários no Brasil Colonial e representava o sonho de muitos escravos para conseguirem a liberdade.
Havia muitas reclamações da população
em relação aos escravos fugitivos. Os proprietários de escravos diziam que tinham prejuízo
econômico, que os negros os assaltavam e os
saqueavam. Reclamavam que os negros invadiam quintais, roubavam a criação e às vezes
desonraram suas filhas.
Eram muitas reclamações que fizeram
com que as forças provinciais travam guerras
contra os quilombolas e aniquilassem alguns
quilombos. Na segunda metade do século XVII
Palmares foi destruído, seu rei capturado, executado e sua cabeça exposta em local público
como um terrível memorial: “os escravos devem
obedecer ao sistema escravista e não desafiá-lo” (FUNARI, 1996, p. 32, 34).
Muitos quilombos foram destruídos, alguns sobreviveram, mas mesmo após a abolição, os negros ficaram à margem da sociedade, impetrando outras formas de resistência e
luta. Conforme Carvalho (2003, p. 52-53) aos
escravos libertados não foi dado acesso à escola, terra e nem empregos. Muitos ex-escravos
voltaram para seus senhores para trabalhar em
troca de comida, outros por baixos salários.
A sociedade brasileira mais do que permanecer desigual em termos econômicos,
sociais e fundamentalmente raciais a partir de 1888 reproduz e aumenta as desigualdades, marcando homens e mulheres
étnicamente. A questão não foi somente
a falta de políticas públicas com relação
aos ex-escravos e seus descendentes na
pós-abolição. Houve mesmo políticas públicas no período republicano reforçando
a intolerância contra a população negra:
concentração fundiária, nas áreas rurais,
marginalização e repressão nas áreas urbanas (GOMES, 2008, p. 462-463).
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No Brasil-República não houve política de
integração das comunidades dos antigos quilombos à sociedade. Com muitas dificuldades
os quilombolas e os seus descendentes continuaram a morar nas terras de seus antepassados. São hoje comunidades remanescentes de
quilombos.

dentes africanos, além de outros grupos étnicos
perseguidos que não se conformaram com as
restrições e leis impostas por Portugal durante
o período colonial brasileiro. Em quase meados
do século XVII e até ao início do século XVIII, os
quilombos resistiram às tentativas do governo
para destruí-los,

Já no século XX, a luta foi grande para
preservar e reconhecer legalmente essas terras
onde os descendentes dos escravos residiam.
O Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição brasileira estabeleceu que:

Os principais grupos étnico-culturais nos
quilombos pertenciam aos grupos Yoruba, Fon, Ewe, e Axanti (grupos sudaneses). Os quilombos foram essenciais para
a preservação da sua música e a sobrevivência da sua cultura. De fato, a música
era um fator importante na unificação de
grupos afrodescendentes diversos, que
apenas nestas áreas isoladas e de refúgio
puderam expressar a sua herança cultural
(MUNANGA, 2001 p.11).

Aos remanescentes das comunidades
de quilombo que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe títulos
respectivos. Este consiste no reconhecimento legal dos direitos das comunidades que ainda ocupam as antigas terras
de quilombos, sendo esta uma conquista
importante. Encerradas as discussões e
promulgada a constituição, o desafio passou a ser o de concretizá-la, o de realizar
materialmente o que já havia recebido
um reconhecimento formal (SUNDFELD,
2002, p. 18).

Assim muitos dos descendentes de quilombo batalham pela demarcação de suas terras. Eles sabem de seus direitos, e mostram
que aquele espaço é um local de resistência
cultural que continua até hoje.

O QUILOMBO E A MÚSICA
O termo quilombo deriva da língua Bantu-Angola e se refere a um lugar de habitação.
Em 1740 o rei de Portugal, falando ao Conselho Ultramarino definiu quilombo como: toda
habitação de negros fugidos, que passem de
cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados e nem se achem
pilões nele.
Como núcleo de resistência, os quilombos operam como estados mantendo seus
próprios governos e leis e não dependendo do
resto do Brasil para existirem. A maioria dos
habitantes dos quilombos consistia de descen-

No início do século XVIII, o governo conseguiu finalmente acabar com os quilombos.
Seus “cidadãos” foram devolvidos às suas habitações anteriores ou enviados para a prisão.
No entanto, o governo brasileiro deu início a um
processo de emancipação gradual que culminou com a abolição da escravatura pela princesa Isabel a 13 de maio de 1888, um ano antes
da proclamação da República do Brasil.
O desenvolvimento da tradição do samba teve várias ramificações no campo da música. O carnaval brasileiro e outras celebrações
adotaram vários ritmos africanos e influências
culturais de seus descendentes. Por exemplo,
no Estado da Bahia, emergiram muitos grupos,
incluindo Império da África, Filhos de Odé, Filhos de Obá, Pândegos da África e Embaixada
Africana.
Embora esses grupos partilham os ritmos
africanos, eles se distinguiam pelas diferenças
regionais africanas de onde eram originários e
pela forma como suas culturas tinham sido integradas na vida brasileira.
A influência diversificada da cultura africana no Brasil tornou-se óbvia em 1897 na Bahia,
quando os baianos produziram uma celebração
de carnaval similar às celebrações africanas em
Lagos, na Nigéria. Desde a década de 1970,
30 - Novembro/2021 - Educar FCE

278

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

quando muitos jovens afrobrasileiros se deixaram fascinar pela música de James Brown, dos
Jackson Five, e outros músicos afro-americanos, estes movimentos constituíram a base do
desenvolvimento musical e cultural afro-baiano.
Tornaram-se fonte de orgulho para o resto do
Brasil.
A contribuição musical recente das tradições africanas no Brasil que corre paralela às
escolas de samba no sul é notória nos afoxés
e blocos afros, inspirados por um orgulho renovado nas raízes africanas e pela onda dos
movimentos de independência em África,
Afoxé se refere tanto ao instrumento musical, uma cabaça revestida de uma rede de
miçangas, quanto à manifestação autêntica de danças, ritmos e liturgia Gegê-Nagô
(E-Yorubá) realizada fora dos terreiros de
candomblé. Os blocos-afros indicam a
consciência da herança afro-brasileira por
meio da música; o próprio termo indica a
celebração da música. Assim os afoxés e
bloco-afro estão relacionados (MUNANGA, 2001 p.24 ).

Os Afoxés diferem relativamente à instrumentação e à ênfase que colocam em países e
eventos culturais diferentes. No repertório baiano, esses conjuntos introduzem vários ritmos.
Estes são compostos por formas e técnicas de
tocar percussão e outros instrumentos musicais.
Os baianos conseguem reconhecer a música
de qualquer conjunto local, porque os padrões
rítmicos diferem de região para região, assim
como a construção dos instrumentos.
Por exemplo, um percussionista pode fazer é tocar um tambor estreito, feito de metal e
com a superfície de couro. Outro, proveniente
de outra região pode fazer é tocar um maior,
com estrutura de madeira e superfície revestida
de pele de cabra. A ideia por trás da diferenciação é a busca de identidade como forma de
expressão da individualidade.
Nos últimos vinte anos, a música da Bahia
foi influenciada pelo candomblé e pelos ritmos
afro-caribenhos. Bob Marley, Jimmy Cliff e Peter
Tosh estão entre os cantores que se tornaram

populares no Brasil. Outros ritmos afro-caribenhos também contribuíram como a salsa, reggae e merengue. Os brasileiros chamam estes
novos movimentos de samba-reggae. Por exemplo, o ritmo reggae da Jamaica é semelhante
ao da Bahia.
A música e a dança herdadas desses
estilos estão presentes nos sons de conjuntos novos como Timbalada, Filhos de Gandhi,
Olodum, Ilê Aiyê, Banda Mel, e Ara Ketu. Estes
conjuntos contribuíram não só para os estilos
musicais da década de 1990, mas também influenciaram uma variedade de outras posturas
musicais.

A INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRICANA
NA FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO
De acordo com estudos antropológicos,
a África é considerada o berço da humanidade,
pois os mais antigos indícios da história humana encontram- se neste continente. A África é
um enorme continente, constituído por cinquenta e três países com enormes diferenças entre
si devido a questões históricas, econômicas e
geográficas. Tem como característica marcante
em sua história a diversidade cultural de sua
população.
A cultura africana tem grande influência
na formação do povo brasileiro, principalmente
na região nordeste, onde os escravos trouxeram sua herança cultural, seus rituais religiosos,
costumes, danças, culinária, etc. Na sociedade
africana a música faz parte dos rituais sociais
e religiosos, e está relacionada ao som de tambores além de diversos instrumentos.
A cultura brasileira e a música que se faz
no Brasil originaram-se a partir de duas matrizes
africanas: as nativas das civilizações do Congo, o
samba, e Ioruba, música religiosa afro-brasileira,
e os estilos dela decorrentes. Apesar da forte
influência que a herança afro-brasileira exerce,
sabe-se muito pouco da sua grande contribuição
para a cultura brasileira. Sem dúvida, o samba é
o estilo e gênero musical mais popular produzido
para o carnaval no Brasil. A palavra samba deriva
da palavra Bantu, semba, ou umbigo.
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O samba nasceu nas casas de baianas
que emigraram para o Rio de Janeiro no princípio do século. O primeiro samba gravado foi
“Pelo telefone”, de autoria de Donga e Mauro
de Almeida, em 1917. Inicialmente vinculado
ao carnaval, com o passar do tempo o samba
ganhou espaço próprio. A consolidação de seu
estilo se deu no final dos anos 20. O samba deu
origem ao samba-canção, o samba-de-breque,
o samba enredo e, inclusive, a bossa nova. E
hoje em dia é um dos ritmos mais conhecidos
entre os brasileiros.
Os negros quando chegaram ao Brasil,
tiveram de se adaptar e aceitar e exigências e
imposições determinadas pelo sistema político
dominante, eles viviam em um ambiente hostil e
de complexas relações sociais. Surgiram daí hábitos e costumes agregados à identidade étnica. Sejam na forma de culinária, danças, linguagem, música, religião, entre outras expressões.
As manifestações culturais dos escravos
ocorriam nas festas, seus gestos associados
aos já existentes, originaram costumes e músicas típicas assumindo forma de resistência e
afirmação de suas identidades. Com características próprias de cada região do Brasil, estas
expressões foram se desenvolvendo de acordo
com as realidades econômicas de cada uma.
Os principais núcleos rurais que se destacaram
como difusores dessa dinâmica foram regiões
que englobam o Rio de Janeiro, Pernambuco e
Salvador, considerados centros irradiadores de
produção sociocultural,
A possibilidade de poder agregar elementos novos, tais como os costumes
e crenças que carregavam de seus antepassados, tornou viável para o cativo
uma readaptação às exigências impostas
pelo repressivo sistema escravista vigente. Essa tomada de decisão é reflexo da
própria imagem que os negros passaram
a ter a partir do momento em que foram
inseridos num mundo completamente
diferente do seu. A música passa a ser
fundamental nesse processo (FERREIRA,
2009 p.23).

De acordo com o autor, na cultura africana a música está vinculada ao cotidiano do
plantio à colheita, da religião e do entretenimento, presente do nascimento à morte em suas
atividades cotidianas. Atividade rotineira como
caça, pesca, preparação de alimento são invariavelmente realizadas ao som de músicas.
Dessa forma, a música e outros gêneros
de movimentos da cultura africana vieram minimizar o impacto causado pela nova realidade.
Subjugados, os escravos lutaram para manter
vivos seus ritos e tradições, transmitidos através
dos conhecimentos das expressões culturais
trazidas dos diferentes grupos e de regiões em
que viviam no continente africano.
O processo histórico em que se desenvolveu a música Afro-Brasileira revelaria para
os escravos uma maneira de preservar suas
tradições e um símbolo de libertação que pode
ser percebido nas letras desse gênero musical,
o que nos levou a problematizar essa questão.
Os conflitos existentes no interior da sociedade colonial brasileira, envolvendo principalmente os escravos, decorriam das repressões
impostas pela elite dominante aos movimentos
culturais da música Afro-Brasileira, que era proibida, segundo o discurso da época, que aceitavam tais manifestações porque contradiziam
o código de postura vigente. Isso constituía o
discurso ideológico da época, que orientava os
interesses dominantes, representados pela administração política e religiosa de valorização
dos costumes e controle social.
No complexo processo no qual foi desenvolvida a música de origem africana, na sociedade colonial brasileira, caracterizava-se como
hegemônica a estrutura étnica e religiosa, uma
vez que os costumes da população branca de
tradução europeia misturavam-se às das classes populares negras e mestiças, porém com
interesses comuns.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa foi realizada através de uma análise reflexiva sobre a História do negro
no Brasil, a escravidão, o trabalho na lavoura, a senzala e com foco nos quilombos, como
viviam, como se defendiam etc. Enfatizou também, que os negros não eram submissos como
afirmavam os teóricos na visão eurocentrista, e que houve resistência e guerras para conseguirem a liberdade.
Assim o trabalho discutiu sobre a cultura das populações quilombolas com as práticas
educativas em seu espaço escolar, sendo este um ambiente de cultura, cujo processo educacional buscou abordar o contexto histórico de suas raízes, evidenciando o valor da História
e Cultura Africana e Afro-Brasileira na sala de aula, a fim de demonstrar como essa temática
deve ser explorado, no espaço escolar quilombola.
Na literatura os negros sempre aparecem como escravos, empregados domésticos,
pobres, e essa visão foi modificando, a partir da visão não mais eurocentrista, mas de uma
visão nova com referências positivas. A partir dessa nova visão é possível a construção de
uma identidade negra positiva e de orgulho cultural, valorizando as heranças culturais, étnicas
do aluno negro e resgatando o conhecimento das influências africanas na cultura brasileira.
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OS NOVOS PAPÉIS DO INGLÊS NA GLOBALIZAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo relatar as mudanças de algumas teorias para a
aula de inglês em um contexto público. Essas teorias dizem respeito ao letramento crítico e aos
novos papéis do inglês na globalização, já que atualmente o falante nativo não pode mais ser
visto como o falante ideal (Graddol, 2006). É possível e necessário colocar em prática novas
abordagens metodológicas na escola pública, pois elas estão perfeitamente adequadas aos
alunos que temos hoje em dia, além de possibilitá-los uma visão crítica do mundo à sua volta.

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

E

ste trabalho tem por objetivo descrever uma atividade na qual é desenvolvido o
conceito de letramento crítico.

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

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

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

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

Para os autores, a leitura crítica está baseada no texto em si, nas informações que o autor
nos passa e tenta nos convencer. Os questionamentos utilizados em uma leitura crítica sempre
vão girar em torno do texto, como por exemplo:
. Que tipo de texto é este?
. Para quem o texto foi escrito?
. Qual a intenção do autor?
. Como o autor tenta nos convencer?
Estudando o texto e fazendo uma leitura
algumas vezes até superficial o aluno consegue responder aos questionamentos sem muita
dificuldade. Já no letramento crítico o aluno é
incentivado a pensar, o aluno precisa responder
questionamentos que não estão explícitos no
texto, para responder será necessário pensar e
levar em consideração o que já se sabe sobre
o assunto,
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A orientação baseada no letramento sustenta-se nas relações existentes entre os
princípios – saber e fazer – em múltiplas
linguagens e gêneros discursivos propiciando na construção de uma visão de
ensino de línguas que seja capaz de
promover autonomia intelectual e maior
capacidade de reflexão dos aprendizes,
contribuindo decisivamente para a formação cidadã dos educandos (CERVETTI et
al 2001).

OS NOVOS PAPÉIS DO INGLÊS NA
GLOBALIZAÇÃO
Para os conceitos atuais sobre o ensino
de língua estrangeira o falante nativo é visto
como ideal a ser seguido, os livros didáticos
sempre privilegiam os países onde o idioma é
a língua oficial e, na maioria dos casos a parte
de gramática e pronúncia são indispensáveis
para uma “boa” aula.
Porém, hoje em dia, devido à globalização, existem aspectos mais importantes do que
simplesmente falar igual a falantes nativos. Hoje
o imprescindível é a inteligibilidade. Nos estudos de língua inglesa (doravante LI), existe uma
grande preocupação em aproximar/familiarizar
os nossos alunos aos hábitos e pronúncias de
americanos ou britânicos. Estes ainda são vistos como modelo de “perfeição” na aquisição
da nova língua.
Ao priorizarmos tais culturas, não estamos levando em consideração a pesquisa de
Graddol (1997:10), onde menciona que 750 milhões de pessoas são falantes de inglês como
língua estrangeira (LE), em países como Brasil,
Portugal, Alemanha, Rússia, e muitos outros.
Através destes dados podemos também concluir que hoje em dia as diversas situações de
comunicação são mediadas pela língua inglesa
e ocorrem entre falantes não nativos.
Não existe mais a necessidade de se
priorizar este ou aquele país; temos que ter em
mente que ao imitar os falantes nativos estamos
abandonando nossa própria identidade. Segundo Lopes (1996, p. 42):

A exigência de uma pronúncia tão perfeita
quanto a do nativo e a incorporação de
hábitos culturais, ou seja, a cópia xerox do
falante nativo, não pode ter outro motivo
senão o de domínio cultural. Tal atitude de
imitação perfeita é o primeiro sintoma de
alienação a se detectar, já que se trata de
uma identificação total com o outro, com
o consequente abandono de sua própria
identidade cultural (LOPES, 1996, p.4)

Atualmente temos duas realidades distintas sobre o ensino da língua inglesa. Para as
escolas, a língua ainda é vista com certo grau de
superioridade tanto cultural, quanto econômica,
bastando para isso levarmos em consideração
os objetivos dela, que é promover o ensino buscando o aperfeiçoamento do aluno no idioma,
para que este seja capaz de se sair bem no vestibular, ou até mesmo para conseguir um bom emprego. Por outro lado, os alunos (ou parte deles)
entendem o inglês como uma língua necessária
para a comunicação com o mundo.
Ao analisarmos a facilidade de acesso às
novas tecnologias podemos perceber como a
visão escolar já não está correspondendo às
expectativas. Esta parece fugir cada vez mais da
realidade vivenciada no mundo. No entanto, os
aparelhos tecnológicos estão facilitando a acessibilidade das pessoas à língua inglesa, hoje ao
ligarmos a televisão ou o computador certamente nos depararemos com palavras nesta língua.
Alunos questionam seus professores a
todo momento sobre palavras que encontram
em músicas, televisão e jogos. Já não é mais
possível alegar que o aluno não tem contato
com o idioma, muito pelo contrário, alguns professores é que não estão sabendo como aprimorar suas aulas, levando em consideração o
conhecimento e a realidade dos alunos na era
digital em que todos nós vivemos. Temos que
trazer as novas tecnologias para dentro das salas de aula, mostrar para os alunos que o mundo vivido por ele fora da escola também pode
ser vivido dentro desta, já que não se trata apenas de uma diversão e sim de inclusão social.
Esta preocupação já vem sendo demonstrada
em documentos curriculares no Brasil há algum
tempo, como por exemplo, as OCEM-LE (Menezes de Souza e Monte Mór, 2006). Segundo
os autores:
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Com frequência, encontram-se referências à inclusão digital daqueles que não
dispõem de acesso às novas tecnologias,
às novas formas de comunicação, ao conhecimento por elas gerado, pois esse
acesso representa oportunidades de participação ou mesmo de ascensão social
(SOUZA; MÓR, 2006).

Neste mesmo documento, podemos encontrar dados de um relatório realizado pela
fundação Getúlio Vargas que comprovam a citação acima, o relatório diz que: pessoas com
nível superior incompleto, sem acesso às novas
tecnologias, têm uma participação de 6,3% na
sociedade, enquanto o índice é de 29,6% para
as que têm computador e 35,2% para as que
utilizam internet. Com base nesses dados podemos perceber o quão importante é dar acesso
aos nossos alunos às novas tecnologias.
Sei que muitas vezes o fracasso da língua
inglesa é atribuído ao professor. Infelizmente,
faz-se uma grande distinção entre professores
da rede pública, privada e escolas de idioma,
sendo que em muitos casos o professor é o
mesmo, mudando “apenas” os recursos disponíveis, a quantidade de alunos em sala, o
comprometimento de pais e alunos no processo
ensino-aprendizagem, além da valorização dos
educadores. Assis e Peterson (2007:10) mencionam dados de uma pesquisa, onde o fato é
relatado por pais, professores e alunos:
Na escola pública, os alunos não têm
(condições adequadas). Falta tudo. O cenário é de malogro: lugar de alunos que
não aprendem, de professores que não
sabem a língua que ensinam, de pais que
não se preocupam com a educação dos
filhos e de metodologias que não funcionam. Nela, o ensino de inglês é uma história de faz-de-conta, encenada por professores invisíveis. Como disse um dos pais
entrevistados por Dias (2006): “na escola
pública, o inglês é assim meio pra tapear”
(PETERSON, 2007, p.10).

Podemos, porém, observar nas OCEM-LE
(MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006, p.
90) que a realidade não é bem esta, Verifica-se
que, em muitos casos, há falta de clareza sobre
o fato de que os objetivos do ensino de idiomas
em escola regular são diferentes dos objetivos
dos cursos de idiomas. Trata-se de instituições
com finalidades diferenciadas.
Apontar um culpado para o fracasso é
fácil, porém a dificuldade aqui encontrada está
em motivar alunos em salas de aulas tão numerosas, com conteúdo totalmente fora da realidade do aluno, e na maioria das vezes sem
ter tempo e recursos hábeis para preparação
ou aperfeiçoamento do professor.
O material didático disponibilizado nas
escolas da rede pública, geralmente, não é diferente dos utilizados em escolas particulares,
pois ele trata a realidade do aluno como homogênea. Quando na verdade, temos condições
heterogêneas em ambas as redes.
Duboc (2007) analisa uma aula tradicional sobre breakfast, onde utilizando o material
disponível, o aluno irá se deparar com alimentos
que fogem do seu cotidiano, porém surge a problemática de como um professor reagiria diante
da situação de um aluno responder rice como
alimento ingerido no café da manhã. Devido à
tentativa de aproximação com outros países,
tende-se também por padronizar hábitos, que
sabemos não haver uma regra para acontecer,
diante desta situação DUBOC 2007, p.197 nos
orienta em como utilizar o letramento crítico nesta atividade.
incluir a discussão com os alunos sobre
o que vem a constituir breakfast em diferentes países ou até mesmo em diferentes
regiões de um mesmo país, oferecendo-lhes a possibilidade de criar significados
com maior mobilidade diante das diferenças culturais e, conseqüentemente, contradizendo qualquer tentativa de fixação
de sentidos. Sob essa perspectiva, os
critérios avaliativos, cujo tratamento dicotomizado em que se tem, de um lado, o
certo, e de outro, o errado, necessitam ser
repensados (DUBOC, 2007, p.197).
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É necessário verificar que, em muitos casos, esse aluno sai de casa tomando apenas
um copo de leite ou até mesmo não ingerindo
nada, e que as imagens que lhe serão expostas,
muitas vezes não fazem parte sequer, do seu
almoço, ou como no caso citado por Duboc, o
aluno pode se alimentar logo pela manhã com
uma refeição considerada por muitos como um
almoço. Desta forma, não haveria a necessidade de enfatizar este vocabulário (neste contexto)
e fazer o aluno elaborar frases fictícias sobre a
refeição.
Porém, para reverter esse quadro, como
dito anteriormente é necessário investir no professor, no aperfeiçoamento deste, para que ele
possa ter acesso aos novos estudos e assim
descobrir/reinventar novas abordagens para
atingir o seu aluno.
O estado de São Paulo com a intenção
de padronizar o ensino, criou a proposta curricular, onde todos os alunos, independentemente
de onde vivem aprendem um mesmo conteúdo, este considerado essencial para cada série.
Com isso, a proposta parece ter uma noção de
que estabelecendo conteúdo para estudantes
de um mesmo estado, estará trabalhando de
forma mais adequada à realidade local. Porém,
como podemos observar em Duboc (2011, p.
11) a verdade não é bem esta
O que caracteriza uma proposta curricular como local ou global já não são mais
suas disposições espaciais, numa relação
lógica simplista em que estados são mais
locais do que a nação, municípios são
mais locais do que estados e assim por
diante, mas, sim, suas bases epistemológicas (DUBOC, 2011, p. 11).

De acordo com Duboc, ao delimitar o
conteúdo, o estado acaba por não priorizar a
realidade vivenciada em diversas escolas, enquanto uma proposta mais ampla abre um leque maior de possibilidades de adequação do
conteúdo, já que não os estabelece para serem
seguidos.

Para um bom ensino de LI deve-se levar
em conta quem é o nosso aluno e para que este
aprende inglês? porém, voltarei a citar aqui o problema encontrado hoje pelo estado de São Paulo.
A intenção do governo estadual foi boa,
porém quando elaborada, ao apresentar quadros com conteúdo a serem seguidos ao longo
do bimestre não se levou em consideração que
as escolas vivem realidades diferentes. De acordo com Duboc (2011)
Embora a Proposta Estadual cumpra muito satisfatoriamente sua função diante da
exigência do estado em elaborar um currículo que organize os conteúdos mínimos,
e embora apresente uma orientação com
base na noção de letramento para além
do estruturalismo e do comunicativismo, a
padronização e fixidez de seus conteúdos
linguísticos acabam por ressoar um formato convencional de currículo que não
parece priorizar o local (DUBOC, 2011).

No mesmo trabalho, Duboc cita que o
problema não está na delimitação do conteúdo
a ser seguido e sim na interpretação do professor em entender tal sugestão como imposição.
No entanto, o problema vivido pelo professor
ainda possui mais um agravante, o de fugir de
conteúdos “sugeridos” onde eles serão cobrados dos alunos em avaliações como SARESP.
Cobrados de tal forma que em algumas avaliações é possível notar que o tipo de texto e estrutura de exercícios são os mesmos da proposta.
Já nas OCEM-LE (Menezes de Souza e
Monte Mór, 2006), que também orientam professores do ensino médio, existe abertura para
escolha de conteúdo e a prioridade do local é
bem maior, pois esta não sugere conteúdo a
serem seguidos, deixa o mesmo à escolha de
cada professor, o qual deverá levar em consideração a realidade local.
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Sugestão de aula
Com base nas considerações feitas até
agora, vejamos uma aula que poderia ser ministrada para o primeiro ano do ensino médio.
A primeira atividade trabalhada seria o texto:
Quem quer falar inglês na China? (veja o texto
abaixo):
QUEM QUER FALAR INGLÊS NA CHINA?

Fonte: Texto veiculado na Internet
What does TANJOOBERRYMUTTS mean in English language?
By the time you read through this you will understand what " TANJOOBERRYMUTTS " is and be
ready for China. In order to continue getting-by
in China, we need to learn English the way it is
spoken. Practice by reading the following conversation until you are able to understand the term
" TANJOOBERRYMUTTS ". With a little patience,
you'll be able to fit right in.
The following is a telephone exchange between
maybe you as a hotel guest and room-service
today:

Room Service: "No? Udo wan sahn toes ???"
Guest: "I feel really bad about this, but I don't
know what 'udo wan sahn toes' means."
Room Service: "Toes ! Toes !...Why Uoo don wan
toes ? Ow bow Anglish moppin we botter ?"
Guest: "Oh, English muffin !!! I've got it ! You were
saying 'toast'... Fine...Yes, an English muffin will
be fine."
Room Service: "We botter ?"
Guest: "No, just put the botter on the side."
Room Service: "Wad ?!?"
Guest: "I mean butter... Just put the butter on
the side."
Room Service: "Copy ?"
Guest: "Excuse me ?"
Room Service: "Copy...tea.. meel ?"
Guest: "Yes. Coffee, please... And that's everything."

Room Service : "Morrin. Roon sirbees."

Room Service: "One Minnie. Scramah egg, creepse bayken , Anglish moppin, we botter on sigh
and copy ... Rye ??"

Guest : "Sorry, I thought I dialed room-service."

Guest: "Whatever you say."

Room Service: " Rye . Roon sirbees...morrin !
Joowish to oddor sunteen ???"

Room Service: "Tanjooberrymutts."

Guest: "Uh..... Yes, I'd like to order bacon and
eggs."

O professor pode trabalhar o vocabulário
de forma rápida com os alunos e logo em seguida solicitar que eles leiam o texto em dupla.
Após alguns minutos questioná-los se conseguiram compreender o conteúdo. Já é esperado
que nem todos os alunos consigam entender
de imediato, mas ainda assim, provavelmente
consigam responder algumas perguntas básicas (Que tipo de texto é este? Como sabem
disto? Onde se passou o diálogo?).

Room Service: "Ow ulai den ?"
Guest: ".....What ??"
Room Service: "Ow ulai den ?!?... Pryed, boyud,
pochd ?"
Guest: "Oh, the eggs ! How do I like them ? Sorry.. Scrambled, please."
Room Service: "Ow ulai dee bayken ? Creepse ?"
Guest: "Crisp will be fine."
Room Service: "Hokay.. An sahn toes ?"
Guest: "What ?"
Room Service: "An toes.. ulai sahn toes ?"

Guest: "You're welcome"

Após a primeira parte, o professor pode
dar continuidade aos questionamentos, desta
vez mais focados no diálogo em si. Algumas
das perguntas que podem ser utilizadas estão
abaixo:

Guest: "I.... Don't think so.."
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Agora que já leram o diálogo, o que significa a
palavra TANJOOBERRYMUTTS ?
Qual a língua utilizada no texto?
Houve comunicação?
Quem foi “errado” nesse diálogo? Por quê?
Se você fosse o cliente, você teria uma atitude
diferente?
O inglês falado pelo atendente está “errado”?
As próximas perguntas têm como objetivo
levar os alunos a refletirem sobre a questão do
sotaque, sendo assim o professor pode induzir
as respostas para alcançar o seu objetivo:
Será mesmo que só existem “dois inglês” Britânico e Americano?
Que língua nós falamos?
E na Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc?
Nós falamos igual a eles?
Mas também é português, não é? Então por que
a língua falada pelo atendente chinês no diálogo
não pode ser o inglês?
Será que o inglês falado em todo o mundo ou
é britânico ou é americano?
Não, na África do Sul, em Camarões, na Índia,
na Jamaica eles também falam inglês, mas eles
têm o seu próprio sotaque e nem por isso deve
ser considerado um “inglês” errado.
Então porque será que temos que aprender ou
o britânico ou o americano?
Após acolher as respostas dos alunos,
o professor pode passar o vídeo “The English
Language in 24 accents.” no qual é apresentado 24 sotaques diferentes de inglês.
Ao final do vídeo o professor deve questionar se os alunos reconheceram a língua que
foi utilizada por todas as pessoas do vídeo e
com isso salientar que de acordo com David
Graddol cerca de 1 bilhão de pessoas estudam
inglês no mundo, levando-os a refletir se existe a
possibilidade de todas elas falarem da mesma
forma.

Creio que esta aula pode ser muito proveitosa tanto para o professor quanto para o aluno,
pois o professor poderá desmistificar essa visão
de que só podemos aprender inglês Britânico
ou Americano, assim temos a possibilidade de
acabar com esse preconceito para com falantes
de outros países.
Acredito que com a aproximação do tema
à realidade do aluno podemos ter aulas mais dinâmicas e proveitosas, o fato de demonstrar para
os alunos que estamos interessados em suas
opiniões e em saber o que pensam colabora
para uma aula mais rica e desta forma os colocam como protagonistas de seus aprendizados.
É importante salientar nas aulas o quanto
é importante aprender uma segunda língua e
enfatizar também que com o passar do tempo
(e já acontece hoje) o número de línguas falada
por cada indivíduo deve crescer, mas que apesar deste crescimento o inglês sempre estará
entre elas.
Após ministrar esta aula espera-se que o
professor possa trabalhar de forma diferente ou
que venha aprimorar suas aulas, utilizando sempre que possível a abordagem do letramento
crítico. Trabalhando esse texto espera-se que o
professor consiga instigar os alunos, levando-os
a pensar/refletir sobre o assunto e também expor as opiniões para o restante da turma.
Como já sabemos o conceito do falante
nativo como falante ideal é algo muito presente
em nossos alunos, mas isso poderá ser questionado ou desmistificado quando perguntarmos
sobre o fato de ter existido ou não a comunicação, já que até aquele momento, provavelmente
os alunos tenham em mente que só existem
duas formas de se falar inglês “corretamente”
(imitando o Britânico ou o Americano), após
reflexão creio que os alunos mudarão os seus
conceitos.
Creio que com esforços maiores a mesma atividade ainda possa ser complementada
com mais questionamentos voltados ao letramento crítico, porém é necessário ir com calma,
pois caso contrário pode se tornar desinteressante aos olhos dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Professores devem se aprimorar cada dia mais, mesmo sabendo das dificuldades que
irão encontrar pela frente, pois quando se reciclam não estão pensando só em seus alunos,
mas também em si próprios, professores não querem ficar parados no tempo, ver a tecnologia chegar, ser devorada pelos nossos alunos filhos e/ou netos e eles ali, com a lousa e
o giz prontos para mais um massacre, e quem sabe até ouvir que são antigos. É necessário
acordar para a realidade.
(In)felizmente a tecnologia está aí os alunos e independentemente da idade eles já a
utilizam; sendo assim, por que não trazê-la para sala de aula? Sei que as dificuldades são
inúmeras, também trabalho em uma escola na qual não existe um computador em cada sala,
mas sempre que possível retirar da internet textos ou faço explicações baseadas no mundo
virtual tão vivenciado por eles hoje e acredito que com isto de certa forma me aproximo e
faço com que eles se aproximem mais de mim.
Com esta proximidade fica bem mais fácil fazê-los refletir, discutir e expor suas ideias,
pois estaremos tratando de algo vivenciado por eles, não que devamos facilitar o aprendizado,
mas sim respeitar o conhecimento prévio do aluno para dali chegarmos a algum lugar, sem
expor ou constrangê-los, tentando mostrar sempre que, por menor que seja o seu conhecimento este será válido. É necessário valorizar os avanços dos alunos, por mais que esses
sejam mínimos.
Sei também, que nem sempre serão possíveis aulas como esta, mas vale a tentativa e
o aprimoramento para que mais tarde, em um futuro breve, possamos perceber que nossas
aulas já estão melhores e assim também temos alunos mais interessados.
Graddol (2006, p.82) revela em sua pesquisa que não há um único método para ensinar
inglês e indica que a prática mundial tende a abordar o ensino do inglês com a prática de
combinar os diversos métodos, buscando adequação ao contexto no qual o ensino do inglês
se desenvolve.
Com base nos estudos de Graddol podemos então sempre nos reciclar e mesclar as
experiências vivenciadas por outros professores ou até mesmo por outras turmas. Podemos
perceber desta forma o quão importante são as trocas de experiências e a nossa autorreflexão.
Creio que o curso de pós-graduação voltado para educação pode contribuir e muito para
a vida profissional, o curso possibilita a troca de experiências com professores de escolas
privadas e públicas, os quais terão realidades semelhantes e diferentes da sua.
Com os professores do curso, através de indicações de leituras e das aulas em si, é
possível abrir a mente para compreender melhor o ensino da língua inglesa, aprendendo a
avaliar melhor a necessidade do aluno e descobrimos que a nossa prioridade não é a mesma
dele. Muitas vezes, por trabalharmos por vários anos em uma mesma unidade escolar acreditamos que nossa prática educacional está “okay” para os alunos, porém é importante saber
que nosso conteúdo e as nossas abordagens precisam ser repensadas com frequência, os
alunos podem até ser os mesmos, mas suas prioridades mudam com o passar do tempo e
com isso também devemos mudar, para que eficazmente possamos atingi-los.
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Outro mecanismo que também podemos utilizar em nosso favor no ensino de inglês
é o lúdico. O lúdico é de extrema importância no desenvolvimento da aprendizagem, muitas
vezes é associado apenas a aprendizagem de crianças, mas na realidade podemos utilizá-lo
independentemente da idade do educando, o lúdico tem papel importantíssimo no processo
de ensino e socialização.
Brincadeiras fazem parte do cotidiano das crianças, brincar ajuda a aprender e socializar,
como a maioria de nossos alunos infelizmente só tem contato com a língua inglesa na escola
podemos ensiná-los de uma forma mais divertida, desta forma muitas vezes o aprendizado
acontece até mesmo que despercebido.
Brincadeiras em sala de aula são formas de renovar a prática pedagógica, o professor
percebendo que seus métodos podem ser aprimorados certamente poderá contar com aulas mais dinâmicas e que envolvam de uma forma mais ativa os seus alunos, obviamente os
jogos não podem ser vistos como o único instrumento avaliativo e sim como uma ferramenta
a mais para auxiliar o professor em sala de aula.
Através de jogos e brincadeiras o professor pode ajudar os alunos a desenvolverem-se
tanto no psicológico, intelectual, emocional, físico-motor e social, sendo assim momentos de
diversão tornam-se imprescindíveis nos dias de hoje, pois ao contrário do que muitos pensam,
brincar também é ensinar e aprender.
Em momentos corriqueiros em sala de aula o professor é capaz de perceber a real
necessidade da sala, como também observar onde estão as maiores dificuldades, a partir de
situações de descontração o professor poderá desenvolver diversas didáticas, gerando uma
integração entre as matérias curriculares.
Muitas das vezes o não sucesso em sala de aula pode ter relação com os métodos de
ensino e a solução pode ser uma prática lúdica e prazerosa. O ambiente escolar deve ser
um facilitador da construção do conhecimento e através de atividades lúdicas que favoreçam
o processo de aquisição de autonomia da aprendizagem o sucesso será encontrado com
maior facilidade.
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MUSEUS: ESPAÇOS DE MEDIAÇÃO CULTURAL COM AS
CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Os museus e demais espaços de cultura são depositários da memória de um povo,
encarregados pela preservação das obras produzidas pela humanidade, com suas histórias, com
os meios próprios de que dispõem. São espaços de produção de conhecimento e oportunidades
de lazer. Seus acervos e exposições favorecem a construção social da memória e a percepção
crítica da sociedade. Neste contexto, é importante esclarecer aos crianças sobre o que é um
museu e sobre seu papel na constituição da memória social, sendo fundamental, nesta iniciativa,
mostrar que tipos de objetos podem e devem ser preservados e expostos, a fim de oferecer uma
compreensão da trajetória desse objeto até tornar-se uma peça de museu, onde através dele novos
saberes serão produzidos pelas relações que ocorrem no âmbito da cultura museal. Tem-se como
objetivo potencializar as reflexões sobre as possibilidades artísticas, estéticas e culturais de um
espaço museológico. As funções de um museu e sua inserção educativa na comunidade. Tem-se
a intenção de entender as relações entre público e os espaços museológicos que se encontram.
Entender as propostas referentes à mediação cultural tem sido desenvolvido com as escolas da
cidade ou do entorno. Mostrar todo potencial educativo cultural dos museus está envolvendo
atividades de educação patrimonial. Entender o papel enquanto educadoras, gestoras e cidadãs
neste processo de visitação e aprendizagem. Estas são algumas reflexões que permeiam este
artigo, no intuito de pensar no espaço museológico a partir de outras possibilidades, de outros
saberes e conhecimentos.

Palavras-chave: Museu; Mediação; Inserção Educativa.
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INTRODUÇÃO

P

retende-se mostrar a importância de potencializar as reflexões sobre as possibilidades artísticas, estéticas e culturais de um espaço museológico. No intuito
de pensar no espaço museológico a partir de outras possibilidades, de outros
saberes e conhecimentos, onde as crianças, adolescentes e adultos possam visitar e criar o
hábito da visitação.
Não temos como hábito educativo lavar crianças nos museus , mesmo estando numa
megalópole onde se encontram os melhores e maiores museus do país.
Pensa-se na importância de conhecer os museus da cidade e propor inferências culturais às crianças , independente da faixa etária. Visitar um museu pode ser uma simples aula
ou diversão mas também pode ser algo construtivo quando a mediação entre o aluno e as
culturas presentes nestes espaços.
As reflexões conceituais pode iniciar o trabalho do professor como mediador, pensa-se
que o ensinar e o aprender são dissociáveis então a formação continuada parte do pressuposto de que os museus são espaços que necessitam articular ações com a comunidade,
em especial com as escolas, uma vez que também é produtora de identidades.
Dessa forma, a primeira reflexão tem a finalidade de abordar essa temática dialogando
com a experiência no contexto do museu, explicitando seu potencial didático, pedagógico,
social e cultural à produção de identidades.
Para fundamentar teoricamente esta experiência, faz-se necessário revisitar historicamente a origem dos museus e alguns conceitos que nos interessam a partir da ideia de ação
compartilhada e socialização dos espaços culturais.
Este será o segundo tópico deste artigo com o título Museu: espaço de pesquisa, experiências estéticas, saberes e conhecimento, ou seja, apresentar os museus como espaço
de pesquisa, experiências estéticas, saberes e conhecimento. Neste item serão abordadas
questões referentes à Mediação Cultural.
São reflexões sobre as possibilidades de investigar, destacamos algumas questões
que afetaram durante a experiência realizada, como os estudos e pesquisas que têm fundamentado posições referentes ao tema aqui tratado - Museus: espaços de mediação cultural .
Mostraremos exemplos de duas visitas a museu , não citaremos os nomes das escolas pois
faz parte de um projeto da rede municipal.
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O MUSEU E A COMUNIDADE DO SEU
TERRITÓRIO
Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2019 cerca
de 70% da população brasileira nunca foi a museus ou a centros culturais.
A pesquisa tinha como objetivo formular
um indicador sobre a percepção da população
em relação aos serviços prestados pelo Estado
de São Paulo. Isso é uma discrepância visto que
o estado e a cidade de São Paulo possuem
muitos espaços culturais e museus.
Em São Paulo a desigualdade social
atinge grandes níveis , os museus enfrentam,
entretanto, um duplo desafio: ao se abrirem a
uma participação maior do público necessitam
trabalhar não só com a diversidade cultural do
país, respeitando as diversas gramáticas locais,
a partir da contribuição de tecnologias e abordagens desenvolvidas na esfera transnacional,
mas também com problemas de distribuição de
renda e poder, responsáveis pela exclusão de
grande parte da população das arenas culturais.
Será a partir da capacidade de resposta a
questões que surgem do entrelaçamento entre especificidades locais e estruturas e processos mais
amplos, portanto, que poderemos esperar uma
renovação das instituições que se voltam para a
preservação do patrimônio cultural do país.
Na cidade de São Paulo temos 629 museus em funcionamento, os dados foram coletados em 2019 através do site do Cadastro
Nacional de Museus (CNM), sistema do IBRAM
que mapeia e cataloga as instituições do país.
Toda instituição sem fins lucrativos e de natureza cultural, que conserva e expõe ao público
para fins de preservação estudos, coleções de
valor histórico, artístico ou científico e bens de
contemplação e turismo, pode ser cadastrada
no sistema.
Segundo o IBRAM, a existência e a distribuição de museus estão ligadas a diversos
aspectos, como existência de órgãos ou estruturas administrativas voltadas à cultura e de po-

líticas públicas municipais e estaduais voltadas
à valorização da memória. Uma cidade seu museu é uma cidade sem história.
Os museus são pontos de memória, espaços voltados e focados em grupos étnicos-culturais, como indígenas e ciganos ,negros,
imigrantes , são citados pelo IBRAM como
exemplo de fortalecimento do setor no país.
A ideia de que museu é lugar de coisa
velha é um estereótipo que precisa ser mudado. Os museus são vivos e existem devido à
relação do homem com o meio, relacionando
o passado com o presente.
Para que isso seja possível é imprescindível uma equipe interdisciplinar, para que os
museus possam cumprir seu papel social, e
com a participação mais efetiva da comunidade escolar esta história pode ser vista , revista,
contada e recontada.
Este artigo tem a intenção de trazer a
mediação entre as escolas e os museus. A
formação do professor para que possa levar
conhecimento e prática e possibilitar o conhecimento e aprendizagem sejam realmente vistas
ou visitadas.
Mostra-nos que através da mediação
como experiência e estudos, constata-se que
a educação em espaços museológicos é de
grande importância e necessária para a formação do conhecimento em arte, consciência de
cidadania e pertencimento, preenchendo uma
lacuna entre comunidade, educação e museu.
Nem toda cidade tem museu, mas as crianças
da cidade São Paulo têm o privilégio de ter amplos quantidade deles.
Tem-se em vista a necessidade da parceria entre os espaços formais e não formais
da educação - escola e museu. A formação do
professor ou orientador que levará as crianças
pode ser realizada em encontros específicos
(educadores de museu, estagiários e professores de arte), respeitando suas individualidades,
experiências e conhecimentos, porém abordando os mesmos conteúdos. É preciso a formação para formar-se.
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Cabe salientar que as propostas de ações
pedagógicas em mediação cultural devem ser
pensadas para um público de crianças /visitantes. Primeiro conhecer sobre o local e definir a
faixa etária. Não há restrição desde bebês até
crianças de graduação. O importante é saber o
tema e negociação a ser feita com estas crianças.
Entende-se que ações para esta faixa etária das crianças menores são as mais complexas, uma vez que envolvem conceitos de infância e criança. Saber quais metodologias utilizar
para esse público e quais imagens enfatizar não
são tarefas fáceis. Porém é visto como uma maneira de inserção social de todas as idades.
Para a realização das propostas inicia-se
com o conhecimento do espaço/ museu. É necessário também o contato do grupo com as
obras, envolvendo ações de leitura, construções
poéticas e reflexões teóricas.
Sempre após ocorrer a visita ao espaço
a sequência didática de cada professor muitas
vezes se difere, assim como crianças podem ter
visões diferentes das obras. O intuito deve ser
construir proposições educativas específicas
para a aplicação delas na escola e no museu,
um desafio que motivou a criação também do
grupo.
Para os processos de leitura, utiliza-se
quase sempre para crianças do Infantil I ( 4
anos ) e Infantil II (5 anos ) a proposta de leitura crítica em museu de Ott (1997), balizada
em cinco categorias: descrição (observação da
obra), análise (leitura dos elementos formais),
interpretação (ressignificação a partir da percepção e interação com a obra), fundamentação
(conhecimento do campo da História da Arte
e do contexto) e revelação (ato de expressão
artística e/ou produção).

Os processos de leitura são enfatizados
durante todo o processo de formação tanto do professor os quais oportunizaram
a construção de novas significações por
meio da sensibilização, da apreciação,
da interpretação, do estranhamento e da
crítica. Da mesma forma, os conceitos/
conteúdos que estão inseridos nas obras/
objetos da arte puderam ser associados
a temas sociais, culturais, psicológicos,
estéticos, entre outros. E após esta formação o mesmo pode ocorrer com crianças
através das propostas didáticas.

Ott (1997) traz como orientação:
Os processos de leitura envolvem aquecimento-sensibilização, despertando e liberando
o potencial criativo dos estudantes. Processo
que “[...] fornece conceitos para a crítica voltada à produção artística operando nas relações
existentes entre o modo crítico e o criativo de
aprender em arte-educação” (OTT, 1997, p.
126-127).
Importante considerar que mesmo utilizando Ott (1997) como um dos autores de
referência na compreensão dos processos de
leitura, faz-se necessário compreender também
que nenhum método é capaz de dar conta da
complexidade que é a leitura e o afetamento
desta em nossas vidas de quem tem a possibilidade de conhecer os museus e suas histórias.
Necessita-se falar que todo processo tem
o mediador (professor, educador de museus)
e não deve estar preso a um único método de
leitura. Ott (1997) é uma base conceitual e pode
ser utilizado durante o processo de formação do
professor e durante o processo em que possibilita a ida aos museus.
Quando as crianças menores, cita-se
apreciação , o prazer de conhecer sem pensar
muito em sequências didáticas ou atividades
correlacionadas . Com a criança o método é
também deixar fazer suas leituras ou conhecer
e apropriar-se sem muita interferência de método ou prática pedagógica , mas sem dúvida
museu é também lugar de criança. Aproximar
as crianças da arte é incentivá-las a adentrar em
um mundo de descobertas.
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Surpreendem-se com suas interpretações
singulares, considerando a ludicidade e a fantasia de suas percepções, a visita de crianças aos
museus , permite remodelar as impressões dos
professores à primeira vista. Podem se encantar
pelo olhar das crianças.
Uma visita ao museu diverte, emociona,
inspira. A criança que vivencia o espaço, se tornará mais criativa e inventiva. Essa convivência
permitirá que a criança interaja coletivamente, experiencie novas opiniões, expresse suas
ideias, desenvolva o pensamento crítico auxiliando no aprendizado.

DA APRECIAÇÃO LIVRE À MEDIAÇÃO
DO PROFESSOR
Deixar a apreciação livre. A ação mediadora, conforme Martins (2007), pode tornar-se
um ato provocativo de experiências, a partir de
ações planejadas antecipadamente, ações amplas; uma ponte de conexão entre obra/objeto,
espectador e mediador. Martins(2007) diz que:
A própria ação mediadora, compreendida
não como uma ponte entre quem sabe e
quem não sabe, entre a obra e o espectador, mas como um “estar entre muitos''
nos coloca na posição de quem também
há de viver uma experiência, estendendo-a aos outros, uma vez que a vivemos
com intensidade (MARTINS, 2007, p, 7).

Para Favareto (2007), estas ações são
táticas que materializam uma estratégia geral,
que é social e cultural, através da arte – com a
arte e não pela arte, simplesmente (FAVARETTO, 2007, p. 33).
Na visão de Perkins( 2005) , o olhar para
a arte convida, recompensa e encoraja um temperamento atencioso, porque obras de arte requerem atenção a fim de se descobrir o que
eles têm para mostrar e dizer (PERKINS apud
EFLAND, 2005, p. 186). Assim, no trabalho de
mediação cultural, é possível criar ações que
ampliam a leitura e a compreensão do mundo
e da cultura .

Um aprendizado que proporciona uma
apropriação de conhecimentos, abrindo espaços para a experiência estética, favorecendo a
novas significações, pois a experimentação se
acumula e se prolonga, vai além do próprio tempo (CARVALHO, 2005, p. 126).
Carvalho (2005) ainda nos diz :
As experiências que temos com a arte/
cultura podem proporcionar uma compreensão mais significativa do mundo, pois
diante do turbilhão de informações efêmeras, fragmentadas e aceleradas, o homem
moderno vê-se incapaz de incorporar à
sua memória as impressões do vivido
(CARVALHO, 2005, p. 126).

Nessa imensa quantidade de imagens
e informações, configura-se, muitas vezes, o
não entendimento do público com relação às
imagens das mídias contemporâneas e a arte,
prevalecendo, assim, o entendimento dessas
imagens por uma pequena minoria.
Políticas de ações em que o mediador
cultural facilita a compreensão e estabelece
com o observador uma empatia em relação às
obras/objetos expostos, torna-o ativo culturalmente.
Para isso, pressupõe-se a atuação de um
profissional capacitado, pois, através de suas
ações, organiza situações que provoquem o
desenvolvimento do poder da mente, incluindo
imaginação, por meio da criação e da reflexão.
Esse tipo de ação oportuniza tornar a
arte/cultura acessível a um público diversificado. E a escola tem todo um público que vai desde os bebês até aos adultos. Facilitar o acesso
com as obras expostas nos museus deveria ser
prioridade e ações contínuas entre estes dois
segmentos.
Nesse sentido, novas propostas educativas devem ser proporcionadas às crianças
como, observando as faixas etárias e o grau
de conhecimento, priorizando parcerias entre
escola e comunidade.
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Isso requer, sobretudo, uma mudança
na mentalidade, sobre a visitação dos museus,
sobre o papel da visita dirigida, o intercâmbio
de experiências, ampliando o conhecimento de
todos os envolvidos, por meio de uma relação
prazerosa com o aprender.
As ações de visitas a esses espaços de
aprendizagem beneficiam a coletividade, proporcionando a investigação e a participação
de todos os membros de um grupo de forma
igualitária (professores, educadores de museus,
crianças , comunidade de forma geral).
Cury (2005) destaca que, a partir das diferentes interações, o público se apropria do
modelo proposto pelo museu, reelabora e recria
as mensagens na forma de um novo discurso.
Assim, nos museus e centros de culturais,
as pessoas têm a oportunidade de se informar
e se engajar com temas diversificados, para
isso, mobilizam, além de seus conhecimentos
prévios de diversas áreas, referências culturais
e históricos e experiências do cotidiano, construindo a sua própria narrativa e discurso sobre
a exposição.
O pertencimento é uma das características que se destaca na educação não formal, ao
trazermos a experiência da visitação ao Museu
Afro-brasil não há como pensar que a educação
pode ser reflexiva e viva dentro e fora da escola.
Os professores da Educação Infantil ou
melhor todos os docentes podem ser mediadores culturais, e podem desenvolver antes,
durante e depois das visitas de estudos com
suas crianças maiores. Mais do que uma simples visita, a mediação exige de professores e
educadores de museus planejamento, preparação, avaliação e redefinição de ações.

EXEMPLOS DE ATIVIDADES MEDIADAS
Exemplo de uma atividade mediada pelos professores da Educação Infantil de forma
interdisciplinar.
TEMA: Passeio ao museu Afro-Brasileiro
Objetivos da atividade:
• Exercitar o conhecimento autônomo e
crítico.
• Sentir-se um sujeito responsável pela
construção da História.
• Praticar o respeito às diferenças culturais, étnicas, de gênero, religiosas, políticas.
Local de realização da atividade:
Museu Afro-brasil. Av. Pedro Álvares Cabral | Parque Ibirapuera | portão 10
Breve descrição dos locais e materiais utilizados: Câmera, celular, registro coletivo, ônibus (Transporte) , monitores .
Resumo da atividade desenvolvida:
Acompanhamento de uma visita ao Museu Afro Brasil, foi orientada pelas professoras
sobre Arte e Literatura Afro-brasileira .A visita a
um museu despertou a curiosidade e o desejo de entender determinados acontecimentos.
Aprender História e Arte pode não ser uma tarefa muito fácil.
Uma visita bem orientada a um museu desperta a curiosidade e o desejo de entender ainda
mais determinados acontecimentos. O Museu Afro
Brasil é um museu histórico, artístico e etnológico,
voltado à pesquisa, conservação e exposição de
objetos relacionados ao universo cultural do negro
no Brasil. Localizado no Pavilhão Padre Manoel da
Nóbrega, dentro do mais famoso Parque de São
Paulo, o Parque Ibirapuera.
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O Museu conserva, em 11 mil m2, um
acervo com mais de 6 mil obras, entre pinturas,
esculturas, gravuras, fotografias, documentos e
peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XVIII e os
dias de hoje.
O acervo abarca diversos aspectos dos
universos culturais africanos e afro-brasileiros,
abordando temas como a religião, o trabalho, a
arte, a escravidão, entre outros temas ao registrar a trajetória histórica e as influências africanas na construção da sociedade brasileira. Avaliação da atividade: textos coletivos, cartazes,
vídeos . Avaliação coletiva através de desenhos
, textos coletivos , fotos etc.
A articulação entre saberes, experiências
estéticas e conhecimentos é fundamental nos
processos de aprendizagem, uma vez que tanto
a escola quanto a instituição cultural esta busca
de parceria, articulou propostas de mediação
cultural, levando em conta narrativas interdisciplinares, que favorecem a compreensão do sujeito com seu entorno. Morando em São Paulo e
visitando um Museu de fácil acesso num parque
muito conhecido na cidade.
Nessa experiência descrita o grupo compreendeu que o museu pode proporcionar experiências educacionais significativas, em que
o aluno/visitante possa ter oportunidade de se
apropriar do patrimônio exposto (obras/objetos
de arte), promovendo a ressignificação e a formação cultural, principalmente para uma comunidade tão miscigenada.
A compreensão, a interpretação e a participação cultural dos sujeitos implicam numa
construção efetiva de identidades, nos espaços
formais e não formais da educação.
Durante a visita, as crianças interagiram
entre si a todo o momento. Conversaram sobre
temas motivados pela exposição e travaram debates que foram além do conteúdo propriamente dito proposto pela visita.

Diversas conversas abordam questões
relacionadas ao conteúdo da exposição, como
era a sociedade e os costumes vistos ali no museu e outros assuntos referentes às suas vidas
cotidianas relacionadas com o que visitavam .
Os grupos de dois ou três crianças tiveram uma discussão sobre a religião e seus arquétipos apresentados, a visitação, que durou
cerca de uma hora e cinquenta minutos - tempo
no qual acompanharam o mediador e os professores pelos espaços , mas se mantiveram
alheios às temáticas da exposição.
Confirma-se, deste modo, que a relação
entre museu e escola é de grande benefício
às crianças /visitantes, por contribuir na constituição de cidadãos éticos, sensíveis, atuantes,
agindo com mais responsabilidade social. Muitas das crianças depois da visita sentiu-se pertencente aos seus antepassados, pois o museu
retrata algumas origens das crianças .
Foi possível identificar, a partir da formação continuada também por parte dos professores a presença de uma equipe sabendo dos
espaços e os colaboradores dos museus fizeram com que a visita fosse cheia de proveito ,
a instituição museológica foi de grande importância para a efetivação de ações de mediação
cultural.
Uma equipe que seja apta a criar/construir jogos lúdicos, oficinas artísticas, propostas
de leitura, registros, entre outros, oportunizando
o conhecimento prático e teórico, tendo como
referência o patrimônio cultural, os espaços museológicos, as obras/objetos de arte e tudo que
diga respeito às construções de identidades.
Outra ação que pode ser descrita nesta
pesquisa foi a visita ao MASP.
TEMA: Passeio ao MASP

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

303

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

Objetivos da atividade:
• Exercitar o conhecimento autônomo e
crítico.
• Sentir-se um sujeito responsável pela
construção da História.
• Praticar o respeito às diferenças culturais, étnicas, de gênero, religiosas, políticas.
Local de realização da atividade:
MASP- Endereço: Avenida Paulista 1578,
Bela Vista São Paulo Brasil
Breve descrição dos locais e materiais
utilizados: Câmera, celular, caderno de registro,
ônibus (Transporte) , monitores .
Resumo da atividade desenvolvida:
Acompanhamento da visita ao Museu ,
orientada pelos professores da Educação Infantil II .A visita a um museu desperta a curiosidade e o desejo de entender determinados
acontecimentos por estar numa região central
, os professores foram descrevendo um pouco
da história da cidade de São Paulo através das
avenidas onde as crianças passaram. A Avenida Paulista tem oito museus e centros culturais,
seis conjuntos de cinemas e quatro teatros.
Aprender sem ver pode não ser uma tarefa
muito fácil, mas foi perceptível a interação das
crianças e as obras do espaço. Uma visita bem
orientada a um museu desperta o desejo de entender ainda mais as obras e o espaço. O MASP
traz arte clássicas de diversos movimentos.
O MASP é um museu histórico, artístico e
etnológico, voltado à pesquisa, conservação e
exposição de objetos relacionados ao universo
cultural de muitos lugares do mundo. O MASP
possui a mais importante e abrangente coleção de arte ocidental da América Latina e de
todo o hemisfério sul, em que se notabilizam,
sobretudo os consistentes conjuntos referentes
às escolas italiana e francesa. Possui também
extensa seção de arte brasileira e pequenos
conjuntos de arte africana e asiática, artes decorativas, peças arqueológicas etc., totalizando
aproximadamente 8 mil peças.

O acervo é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
O museu também abriga uma das maiores bibliotecas especializadas em arte do país.
Identifica-se em diversos momentos em
que a criança mobiliza, usa, questiona seus próprios conhecimentos prévios , crenças, rituais,
modos de vida, na experiência museal.
Essas referências apareceram durante
a visita associadas às temáticas da exposição
com relação a vivências pessoais, lugares conhecidos, conhecimentos aprendidos na escola
e referências culturais a filmes e personagens.
Se encantam , discutem , interagem e aprendem.
As crianças puderam observar diversas
obras e escolher três para descrevê-las , por
causa da idade os professores se prenderam
mais no modernismo e no contemporâneo . É
preciso destacar a importância que tem a relação entre pares (no caso, outras crianças) no
processo de apropriação neste grupo: é por
meio das conversas com pares que são gerados novas relações de conhecimento nas quais
emergem reflexões de diversas natureza, em
alguns casos associadas a aspectos sociais,
históricos e/ou ambientais e, em outros casos,
ao conhecimento, o que reflete a natureza social
da experiência de visita ao museu, bem como
a transversalidade disciplinar das reflexões que
suscita em seus visitantes.
As crianças expressam poder de autonomia em seu processo de aprendizagem, gerando relações com seus conhecimentos prévios,
com o contexto familiar, escolar e didático, bem
como novas compreensões associadas aos
conteúdos expositivos propostos.
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Também é necessário destacar como as
relações de transposição refletidas nas conversas que ocorrem com os mediadores sobre
os conteúdos expositivos contribuem para a
contextualização do conhecimento e enfatizam
aspectos sócio históricos e culturais de tais conteúdos, em alguns casos associada a interesses particulares do mediador por determinados
aspectos como de gênero , arte história, em outros, centra-se em aprofundar o conteúdo mais
explicitamente proposto na exposição.

O objetivo de levar as crianças aos museus ainda é um grande desafio, apesar do
número de museus ter aumentado nos últimos
anos, o IBRAM avalia que ainda há muito o que
se caminhar a fim de estimular o acesso de
todos aos museus, principalmente os que se
encontram nas faixas de menor Índice de Desenvolvimento Humano. A partir das informações coletadas pelo CNM junto aos museus, há
uma média de 65 museus criados anualmente
desde 2009.

Tais ações podem ser fundamentadas
na história crítica de arte, já que a mediação
cultural vem apropriando-se dessa vertente nos
estudos das exposições temporárias e de longa
duração.

Assim, quando se tem o espaço deve-se ter a interação com território para que haja
valorização e ampliação do saber histórico e
artístico.

Nota-se também que as crianças refletem
não somente sobre a exposição e suas temáticas, mas também sobre outros fatores de todo
o contexto da visita a um ambiente de aprendizagem não formal.
Isso dialoga diretamente com a abordagem sociocultural da aprendizagem que considera que o processo de aprendizagem emerge
durante a interação entre indivíduos (atuando
em um contexto social) e os mediadores incluindo ferramentas, conversações, estruturas de atividade, signos e sistemas simbólicos, que muitos autores defendem que toda aprendizagem,
que é uma experiência orgânica e integrada,
é situada em uma série de contextos do meio
sociocultural em que o indivíduo vive.
Nesta perspectiva, valorizar estas experiências e os acervos do museu, a construção de
materiais educativos, a formação continuada, o
respeito à diversidade, pode garantir a verdadeira função dos espaços museológicos.

A intenção de valorizar o seu acervo, a
arte, a cultura, as identidades e a cidadania,
compreendemos que as ações entre escola e
museu devem ser uma constante, acompanhadas de ações das crianças e aprendizagem viva
dentro daquele espaço.
Ao refletir sobre a mediação cultural, percebe-se que tanto a escola quanto às instituições museológicas devem se envolver numa
proposta que possibilite leituras de obras/objetos artísticos e do patrimônio cultural aos sujeitos.
Narrativas interdisciplinares favorecem a
compreensão do sujeito, podendo resultar em
ampliação de saberes sociais, estéticos e culturais. Ações que priorizem o contexto sócio/cultural do estudante e do público em geral, para
a construção do conhecimento e de saberes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A demasiada aceleração do ritmo histórico, com tantas novas tecnologias inventadas
e produzidas pelo homem, acaba por levantar novos desafios, entre eles a necessidade de
transformação dos paradigmas que orientam as ações de interpretação do mundo.
A sociedade precisa de mudanças imediatas na forma de ampliar suas possibilidades
de ver/olhar e agir sobre o seu contexto sócio-histórico-cultural, com processos educativos,
sejam eles formais ou não-formais. Interessante inserir questões relacionadas à memória e à
história de vida, tornando-as articuladoras de conteúdos específicos que envolvem as diversas
áreas do conhecimento.
Para que isso ocorra, é necessário que atividades, procedimentos, estratégias e metodologias relacionadas às ações educativo-culturais adquirem novos significados no processo
de construção de uma sociedade democrática, participativa e socialmente justa.
Nesta perspectiva, vale romper com alguns paradigmas que ainda rondam a educação
e, mais precisamente, a educação patrimonial. Afastar a visão positivista que nos assombra
por sua racionalidade instrumental e econômica, bem como por seus estreitos pontos de vista.
E, então, “como fazer” uma educação patrimonial nos espaços museológicos e na escola?
Talvez, um dos possíveis caminhos seja investir na formação continuada, tanto dos educadores de museus, quanto dos professores, aqueles que fazem a ponte entre a escola e os
espaços culturais. Para que a educação formal possa cumprir seu importante papel social,
cada vez mais procurado é cobrado na sociedade atual, se faz necessário um permanente
esforço e vontade política para a efetiva inserção da educação patrimonial no cotidiano escolar.
Dentre as barreiras a serem transpostas está a compreensão dos atores escolares acerca da necessidade de investimentos pessoais e coletivos tanto no que diz respeito à formação,
quanto à elaboração de materiais, estratégias e caminhos que possibilitem a produção de
conhecimentos que venham a promover mudanças na compreensão do ambiente sócio-histórico-cultural e nos modos de ser e fazer.
Pretendeu-se, portanto, com esta pesquisa, analisar e sugerir possibilidades de realização de uma nova prática pedagógica, ou seja, a partir de visitas escolares aos museus, que
venham auxiliar na construção de novos conhecimentos, através de uma análise de historicidade do objeto museal, que deverá embasar todo o processo documental, entendido como
suporte básico para a realização da comunicação no museu.
Visto que, na maioria das vezes, os programas educativos desenvolvidos pelos museus
com a rede escolar, não passam de atividades eventuais, ao mesmo tempo em que as ações
museológicas de pesquisa, conservação, exposição e documentação em geral, têm sido
insuficientes no sentido de fornecer o suporte necessário para a construção de uma nova
prática pedagógica.
Além disso, é fundamental que pensemos em políticas públicas que priorizem o diálogo
entre a educação formal e não formal, e que os Projetos Educativos tanto da escola, quanto
dos espaços não formais, percebam a importância dessa articulação e busquem
alternativas para concretizá-la.
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O NEUROPSICOPEDAGOGO E A SUA COLABORAÇÃO
NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
RESUMO: A proposta deste artigo é discutir a atuação do Neuropsicopedagogo frente às
Dificuldades de Aprendizagem. Definir a Neuropsicopedagogia e as Dificuldades de Aprendizagem
são necessários para uma melhor compreensão de como é possível sua integração com o
processo de ensino/aprendizagem aprimorando a Educação das crianças em geral, mas mais
especificamente das que apresentam algum tipo de dificuldade. As ideias apresentadas são
para professores, familiares e demais profissionais envolvidos em Educação. A pesquisa foi
fundamentada em livros e textos de autores como: Fonseca (2016), Gómez (2009), Metring (2016)
e Russo (2015).

Palavras-chave: Neuropsicopedagogo; Neurociências; Dificuldades; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo, com tema O Neuropsicopedagogo e a sua Colaboração nas
Dificuldades de Aprendizagem, pretendeu discutir como foi abandonado o velho
pensamento de que as dificuldades de aprendizagem são culpa exclusiva do
aluno. Cresce o discurso de que as áreas envolvidas na Educação devem se integrar para
solucionar os problemas e definir novas metodologias a serem aplicadas no processo de
ensino/aprendizagem.
O processo de aprendizagem vem progressivamente, se apropriando de outras ciências,
como por exemplo, da neurociência para investigar e classificar as causas das dificuldades
de aprendizagem. Buscando assim novos métodos para ajudar a amenizar ou solucionar os
problemas apresentados pelas crianças.
Para responder a pergunta de como a neuropsicopedagogia pode ajudar a identificar
e contornar as dificuldades de aprendizagem, os autores se voltaram para a Neurociência e
investigam com mais profundidade suas causas.
É preciso que além de se identificar as DA, voltar nosso olhar para como a interdisciplinaridade pode ajudar a estruturar uma nova metodologia. Diagnosticar corretamente as causa
de uma DA não garante que as ações desenvolvidas sejam eficazes ao não se trabalhar todos
os aspectos da vida das crianças. Todos os sujeitos envolvidos no processo devem fazer sua
parte para se alcançar os objetivos almejados.
Fonseca (2016, p. 99) pensa que: “as DA não são uma condição simples nem decorrem apenas de uma única etiologia – trata-se de um conjunto de condições e de problemas
heterogêneos e de uma diversidade de sintomas que subtendem diversificadas respostas
clínico-educacionais”.
Nem sempre uma metodologia pode ser aplicada com sucesso para todos os indivíduos,
muitas vezes tem-se que trabalhar com as especificidades das crianças, de modo um tanto
quanto diferente. “Cada um de nós apoia-se em diferentes sentidos para captar e organizar a
informação, para aproximar-nos dos objetos de conhecimento: - chamamos a isso de Estilos
de Aprendizagem” Gómez (2009, p. 81).
A importância do tema se justifica pela necessidade de se apresentar novos conhecimentos que possam resolver ou minimizar as dificuldades. A Neuropsicopedagogia vem se
mostrando uma grande ferramenta nesse contexto da educação. Como afirma Russo (2015, p.
19) “os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica do processo
ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos cognitivos envolvidos”.
Assim sendo a neuropsicopedagogia pode trazer outras respostas para várias questões
que surgiram ao longo do tempo, algumas com soluções eficazes outras nem tanto. Uma
metodologia mais eficiente, aplicada em casos específicos surge daí, e são muito individuais
uma vez que cada um aprende de forma diferente e a seu próprio ritmo.
Como primeiros formadores das crianças, família e a escola, devem dispor de todos os
recursos plausíveis para enfrentar as diversas situações que acontecem. Saber identificar os
alunos com dificuldades é primordial, assim como um ambiente favorável à aprendizagem em
todas as áreas da vida da criança.
Todos são chamados a dar sua contribuição nesse processo, a responsabilidade não
pode ficar restrita a escola, quanto mais informação de fácil acesso e de fácil compreensão
estiver à disposição, mais pessoas podem participar com propriedade das ações planejadas.
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NEUROPSICOPEDAGOGIA CLÍNICA
A Neuropsicopedagogia Clínica, para
Russo (2015), tem suas origens definidas por
meio de duas áreas dos saberes: Neurociências
e Educação. São elas que ajudam o neuropsicopedagogo clínico a entender o funcionamento
do cérebro, as articulações entre ele e o comportamento humano e como acontece o processo de ensino-aprendizagem, esse estudo vai
servir de base para todo o seu trabalho.
Segundo Russo (2015, p.15, apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROPSICOPEDAGOGIA – SBNPP, Cap. II - Art. 10):
A Neurociência é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos
da Neurociência aplicada à educação,
com interfaces da Psicologia e Pedagogia
que tem como objeto formal de estudo a
relação entre cérebro e a aprendizagem
humana numa perspectiva de reintegração pessoal, social e escolar.

A Neuropsicopedagogia é uma combinação, segundo Metring (2016, p. 15) de “Neurologia, Psicopedagogia, Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, sendo, portanto,
uma área interdisciplinar, que busca compreender os processos relacionados à cognição, ao
comportamento e à linguagem”,
Para a Psicologia do Desenvolvimento
a hereditariedade e o ambiente, a maturação e a aprendizagem são fatores do
desenvolvimento. Isto significa que, para
determinar o processo de desenvolvimento em todas as suas fases, as condições
estruturais e orgânicas atuam simultaneamente com os estímulos ambientais (José
& Coelho, 1999). No seu processo global, o desenvolvimento inclui dois outros
processos complementares: a maturação
e a aprendizagem. A maturação é o desenvolvimento das estruturas corporais,
neurológicas e orgânicas e abrange padrões de comportamento resultantes da
atuação de algum mecanismo interno. Já
a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já
maduro, que se expressa, diante de uma
situação-problema, sob a forma de uma
mudança de comportamento em função
de experiência (RUSSO, 2015, p. 65).

Russo (2015), explica que a Neuropsicopedagogia, além ser responsável pelo o diagnóstico, aliada a Reabilitação Neuropsicológica,
tem a função de intervir planejando ações que
possam melhorar as condições de vida do paciente, fazendo com que ele consiga adaptarem-se às suas dificuldades.
“A Neuropsicologia, enquanto ciência, foi
oficialmente reconhecida no Brasil, em 1988,
com a fundação da Sociedade Brasileira de
Neuropsicologia” Russo (2015, p. 17).
Para Fonseca (2016, p. 21):
Pais, professores e responsáveis pela
educação em geral, todos sem exceção,
têm-se preocupado e preocupam-se com
a questão das dificuldades de aprendizagem (DA) em todos os graus de ensino
e em todos os níveis de formação dos
recursos humanos, visto que, se trata
de preparar o futuro de uma sociedade
(FONSECA, 2016, p. 21).

Todos nós enquanto parte de uma sociedade temos a obrigação de ajudar no desenvolvimento de alunos com transtornos e
dificuldades de aprendizagem, o acolhimento
e disseminação de novas ideias possibilita o entendimento e intervenção atualizados, que por
vezes se mostram mais eficazes que as antigas
práticas (METRING, 2016).

NEUROPSICOPEDAGOGO E SEU PAPEL
NA EDUCAÇÃO
Para o estudante que deseja se formar
em Neuropsicopedagogia, a especialização lato
sensu é dividida em duas áreas de atuação: a
Neuropsicopedagogia Institucional e a Neuropsicopedagogia Clínica.
Todo o trabalho do Neuropsicopedagogo,
seja ele atuante na área Institucional ou Clínica,
é norteado pelas regras normativas definidas
pela SBNPP. Sua função é trabalhar com indivíduos portadores ou não de transtornos e de
dificuldades de aprendizagem.
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Sua atuação inclui avaliar e intervir, acompanhando e orientando o estudo e a definição de
estratégias de aprendizagem. Cabe a ele também
dialogar com todos os envolvidos no processo, ou
seja, com a família, escola e outros profissionais
que atendem o caso (RUSSO, 2015),
Na prática clínica é necessário que o neuropsicopedagogo tenha familiaridade com
as definições que o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-V
(2014, p. 31) postula sobre os Transtornos
do Neurodesenvolvimento. Neste sentido
destacamos abaixo as definições sobre
transtornos do neurodesenvolvimento, atraso global do desenvolvimento, transtorno
do desenvolvimento intelectual, transtornos
da comunicação, transtorno do espectro
autista, TDAH, transtornos motores do neurodesenvolvimento e transtorno específico
da aprendizagem (RUSSO, 2015).

A respeito do Neuropsicopedagogo com
formação na área Institucional, Russo (2015,
p.15-16, apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE
NEUROPSICOPEDAGOGIA – SBNPp, Art. 29)
descreve e fundamenta sua atuação como está
exposto na tabela abaixo:
Art. 29. Ao Neuropsicopedagogo com formação na área Institucional, conforme descrito
no Capítulo V, fica delimitada sua atuação com
atendimentos neuropsicopedagógicos exclusivamente em ambientes escolares e/ou instituições de atendimento coletivo. § 1º. Entende-se
que sua atuação na área Institucional, ou de
educação especial, de educação inclusiva escolar deve contemplar:
a) Observação, identificação e análise do
ambiente escolar nas questões relacionadas ao
desenvolvimento humano do aluno nas áreas
motoras, cognitivas e comportamentais;
b) Criação de estratégias que viabilizem
o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do aluno;
c) Encaminhamento do aluno a outros
profissionais quando o caso for de outra área
de atuação/especialização.
Fonte: Russo (2015)

O Neuropsicopedagogo Clínico prática intervenção e estimulação cognitiva. Sua atuação
visa utilizar, desenvolver ou criar jogos competitivos ou não; brincadeiras variadas verbais ou
não. Proporciona, ao indivíduo com dificuldades
de aprendizagem, outras formas de aprender e
reter os conteúdos apresentados. Sua função
principal no ensino é investigar as questões
referentes à aprendizagem e suas dificuldades
(RUSSO, 2015).
Para Russo (2015, p. 16-17), o Neuropsicopedagogo Clínico:
Trabalha com sujeitos portadores ou não
de transtornos e dificuldades de aprendizagem, atuando na avaliação, na intervenção, no acompanhamento, na orientação
de estudos e no ensino de estratégias de
aprendizagem, além de manter diálogo
permanente com a família, com a escola
e com outros profissionais envolvidos no
caso (RUSSO, 2015, p. 16-17).

A respeito do Neuropsicopedagogo com
formação na área Clínica, Russo (2015, p. 16,
apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROPSICOPEDAGOGIA – SBNPp, Art. 30) descreve
e fundamenta sua atuação como está exposto
na tabela abaixo:
Art. 30 Ao Neuropsicopedagogo com formação clínica, conforme descrito no Capítulo V,
Fica delimitada sua atuação com atendimentos
neuropsicopedagógicos individualizados em
setting adequado, como consultório particular,
espaço de atendimento, posto de saúde, terceiro setor. Os atendimentos em local escolar ou
hospitalar devem acontecer de forma individual
e em local adequado. §1°. Entende-se que sua
atuação na área clínica ou de atendimento multiprofissional deve contemplar:
a) Observação, identificação e análise do
ambiente escolar nas questões relacionadas ao
desenvolvimento humano do aluno nas áreas
motoras, cognitivas e comportamentais;
b) Avaliação, intervenção e acompanhamento do indivíduo com dificuldades de aprendizagem, transtornos, síndromes ou altas habilidades que causam prejuízos na aprendizagem
escolar e social;
30 - Novembro/2021 - Educar FCE

312

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

c) Criação de estratégias que viabilizem
o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do aluno;
d) Utilização de protocolos e instrumentos
de avaliação e reabilitação devidamente validados, respeitando sua formação de graduação;
e) Elaboração de relatórios e pareceres
técnicos-profissionais;
f) Encaminhamento a outros profissionais
quando o caso for de outra área de atuação/
especialização.
Fonte: Russo (2015)
É aconselhável deixar bem claro as áreas
de atuação do neuropsicopedagogo, pois um
dos primeiros passos para tratar as dificuldades de aprendizagem é contar com a ajuda dos
profissionais adequados. Gómez (2009, p. 201)
afirma que "os problemas de aprendizagem são
complexos e, portanto, devem ser abordados
por profissionais especializados”.
Para que possamos entender o trabalho
do neuropsicopedagogo clínico, faz-se necessário descrever a definição e o campo
de atuação da Neuropsicopedagogia e da
Psicopedagogia no sentido de esclarecer
que a Neuropsicopedagogia Clínica não
é uma especialização dessas duas áreas.
A Neuropsicopedagogia Clínica, embora
estude o funcionamento do cérebro e
comportamento humano, tem os alicerces de sua prática nas teorias de aprendizagem e nas estratégias para o ensino-aprendizagem. [...] Além do diagnóstico,
a Neuropsicologia e sua área interligada
de Reabilitação Neuropsicológica visam
realizar as intervenções necessárias junto
aos pacientes, para que possam melhorar, compensar, contornar ou se adaptar
às dificuldades; junto aos familiares, para
que atuem como coparticipantes do processo reabilitativo; junto a equipes multiprofissionais e instituições acadêmicas e
profissionais, promovendo a cooperação
na inserção ou reinserção de tais indivíduos na comunidade, quando possível, ou
ainda, na adaptação individual e familiar
quando as mudanças nas capacidades
do paciente forem mais permanentes ou
a longo prazo (RUSSO, 2015, p. 17-18).

NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
Como já comentado a Neurociências e a
Educação ajudam o neuropsicopedagogo clínico a entender o funcionamento do cérebro,
as articulações entre ele e o comportamento
humano e como acontece o processo de ensino-aprendizagem. Para Russo (2015, p. 43), “a
aprendizagem é considerada uma função neural complexa, na medida em que envolve o funcionamento de diversos processos mentais que
correspondem à ativação e inibição de diversas
áreas cerebrais concomitantemente”.
Russo (2015) diz que a Neurociência constitui-se como a ciência do cérebro, a Educação
configura-se como a ciência do ensino e aprendizagem. Apresentam relação de proximidade na
medida em que o cérebro tem significância no
processo de aprendizagem do indivíduo.
Ainda segundo Russo (2015), nosso cérebro é capaz de gerar novas células e o cérebro em desenvolvimento é sincronizado com
o que modela seu crescimento e maturação.
Ele tem a capacidade de reorganizar suas vias
neurais com base em novas experiências, ela
se estende ao longo da vida do indivíduo, mas
é acentuada no início do desenvolvimento.
Esse processo é conhecido como Plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade. Um pensamento que durou muitos anos foi o de que a
capacidade de aprendizagem era pequena nos
adultos é quase nula na velhice. Hoje se acredita que mesmo com a plasticidade nervosa
diminuída, permanece pela vida inteira, então a
capacidade de aprendizagem é mantida.
Se formos nos aprofundar em todas as
informações referentes ao funcionamento do
cérebro e o processo de aprendizagem, teríamos muito mais a falar mesmo o pouco que se
sabe. O certo é que a Neurociência voltada para
a Educação com a missão de ajudar no processo de ensino/aprendizagem envolve várias
outras ciências e é um esforço conjunto, inter
e transdisciplinar, e multiprofissional que exige
constante análises e pesquisas. Metring (2016,
p. 29) propõe:
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Refletir sobre o desenvolvimento cognitivo, desde o início da neurogênese até a
complexa organização do sistema nervoso da criança na primeira infância, sob a
concepção de como a Neurociência vem
desvendando os aspectos da aprendizagem cognitiva, afetiva, emocional, motora
e social no processo do desenvolvimento
infantil, que permeiam os saberes entre
Ciência Cognitiva, a Genética, a Embriologia e os Teóricos Cognitivos e Comportamentais (METRING, 2016, p. 29).

Para Metring (2016), a importância dessa
reflexão se dá por causa das interações que
ela permite entre as estruturas biológicas, anatômicas com funções psicológicas superiores,
e mesmo os aspectos sociais, que são determinantes para a formação física do indivíduo
desde a fase embrionária até a primeira infância. E também determinam seu processo de
aprendizagem.
Fonseca (2016, p. 151) pensa que:
Uma visão integrada da aprendizagem humana, orientada no sentido de comparar
os processos de aprendizagem entre a
criança com DA e a criança com deficiência, exige uma linguagem transdisciplinar,
além de uma relação integrada e sistêmica de conceitos (FONSECA, 2016, p.
151).

Já Gómez (2009, p.45) diz que “a aprendizagem é uma função integrativa, em que se
relacionam o corpo, a psique e a mente para
que o indivíduo possa apropriar-se da realidade
de uma forma particular”.
Metring (2016, p. 68), diz que a Neuropsicologia “é um campo interdisciplinar que estuda
os processos e as funções mentais associadas
ao cérebro”,
A Neuropsicologia faz uso de instrumentos especificamente padronizados para a
avaliação das funções neuropsicológicas,
envolvendo principalmente habilidades de
atenção, percepção, linguagem, raciocínio, abstração, memória, aprendizagem,
habilidades acadêmicas, processamento
da informação, visuoconstrução, afeto,
funções motoras e executivas. Na sua atu-

ação, estabelece parâmetros para a emissão de laudos com fins clínicos, jurídicos
ou de perícia, assim como complementa
os diagnósticos na área do desenvolvimento e da aprendizagem (RUSSO, 2015,
p. 17).

A aprendizagem envolve muitos fatores,
sendo que a interdisciplinaridade é um dos que
mais aparece como necessário para enfrentar a
série de desafios que o sistema de ensino e a
sociedade encontram ao tentar formar crianças
com DA.
Para Gómez (2009, p.7) “não é fácil detectar quando uma criança tem problemas de
aprendizagem, porém existe, sim, uma série de
indicadores que os especialistas já identificaram
para detectá-los”.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Em relação às dificuldades de aprendizagem, a de se deixar claro que nem toda criança
com DA tem necessariamente algum tipo de
deficiência. E nem todo tipo de deficiência gera
problemas de aprendizagem de alta complexidade. Fonseca (2016, p. 117) pensa que “a
criança portadora de DA não é uma criança
com deficiência”.
Saber como funcionam os mecanismos
de aprendizagem, quais são os fatores internos
e externos que podem influenciar em seu desenvolvimento normal é fundamental na busca
de soluções frente aos vários casos que podem
ocorrer.
Russo (2015, p. 83 apud SÁNCHEZ,
2004) diz que:
As dificuldades de aprendizagem caracterizam-se por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, considerando a idade cronológica do sujeito e
seu quociente intelectual, além de interferirem significativamente no rendimento
acadêmico ou na vida cotidiana, exigindo
um diagnóstico alternativo nos casos de
déficits sensoriais (SÁNCHEZ, 2004).
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Para o diagnóstico de um transtorno específico de aprendizagem, mais que a condução
feita pelo profissional mais indicado para cada
caso, deve ser levada em conta a capacidade
individual para processar as informações precisa e eficazmente. Esses transtornos tendem a
manifestar-se já nas séries iniciais, são persistentes e prejudicam as habilidades básicas de
leitura, escrita e/ou matemática tão necessárias
à vida acadêmica do aluno (RUSSO, 2015),
Segundo a Organização Mundial de Saúde O.M.S. (1993), os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares compreendem grupos de
transtornos manifestados por comprometimentos específicos e significativos na
aprendizagem. Esses comprometimentos não são resultados diretos de outros
transtornos (retardo mental, déficits neurológicos, problemas visuais/auditivos e
perturbações emocionais), embora possam ocorrer simultaneamente com tais
condições. Ocorrem quando os padrões
normais de aquisição de habilidades estão perturbados desde os estágios iniciais
do desenvolvimento. Eles não são simplesmente uma falta de oportunidade de
aprender, e sim, dificuldades decorrentes
do processo de desenvolvimento neurológico (RUSSO, 2015, p. 83-84).

Existem alguns requisitos básicos para o
diagnóstico de quaisquer transtornos específicos de aprendizagem.

Requisitos Básicos para o Diagnóstico
de Transtornos Específicos de Aprendizagem

Deve haver um grau clinicamente significativo de comprometimento na habilidade escolar específica.
Não é explicado unicamente por retardo
mental ou comprometimentos menores na inteligência global.
Deve estar presente durante os primeiros
anos de escolaridade e não ser adquirido mais
tarde no processo educacional.
Não deve haver fatores externos que possam fornecer uma razão suficiente para as dificuldades escolares.
Não devem ser diretamente decorrentes
de problemas visuais ou auditivos não corrigidos.
Uma das principais dificuldades no diagnóstico dos transtornos específicos de aprendizagem é que o nível de habilidade de uma
criança dependerá das circunstâncias familiares
e da escolaridade, bem como de suas próprias
características individuais.
Por outro lado, há crianças que não são
portadoras de transtornos específicos de aprendizagem, mas podem apresentar dificuldades
escolares, momentâneas ou não, decorrentes
de problemas sociais, doenças crônicas, distúrbios psiquiátricos, problemas familiares geradores de estresse (pais violentos, conflitos familiares, falta de estímulo), uso de medicamentos,
professores desmotivados e despreparados,
entre outros.
Fonte: Russo (2015)
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É necessário se conhecer como os processos mentais dos indivíduos trabalham com
a aprendizagem e no caso como eles acabam
contribuindo para as dificuldades de aprendizagem.
Atualmente muito se fala sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem, muitos autores escrevem sobre o assunto, ainda mais com o movimento de inclusão
que vem acontecendo nos últimos anos.
Fonseca (2016, p. 35) pensa que:
Muito se descreve e investiga sobre as
DA e o “insucesso escolar”, mas pouco
se fez para modificar a “arteriosclerose”
do sistema escolar, da propriedade privada de classe, da invisibilidade autoritária
do diagnóstico, da formação dos professores, psicólogos e médicos escolares.
As atuais teorias estão mais devotadas à
descrição do que à prescrição, tornando
o diagnóstico um fim em si próprio, muitas vezes alienado de preocupações investigativas, pouco centrado na avaliação
dinâmica e na maximização do potencial
de aprendizagem da criança ou jovem observado (FONSECA, 2016).

As dificuldades de aprendizagem têm
vários tipos de comportamentos específicos
listados por vários autores. Fonseca (2016, p.
117, apud MCCARTHY, 1974) apresenta os dez
mais frequentes, sendo os seguintes:
1. hiperatividade; 2. problemas psicomotores; 3. labilidade emocional; problemas
gerais de orientação; desordens de atenção; impulsividade; desordens na memória e no raciocínio; dificuldades específicas de aprendizagem: dislexia; disgrafia,
disortografia e discalculia; 9. problemas
de audição e fala; 10. sinais neurológicos
ligeiros e equívocos, e irregularidades no
EEG.

ALGUNS TIPOS DE DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
Em meio a tantas publicações que são
dedicadas ao assunto, e tal volume de definições de tipos de dificuldades, é complicado
definir quais e como proceder a respeito delas.
Assim sendo, é recomendado que o neuropsicopedagogo, com atuação institucional ou clínica tenha bem definida sua área de atuação.
Segundo Russo (2015, 2015, p. 85-86),
“na prática clínica é necessário que o neuropsicopedagogo tenha familiaridade com as definições que o Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais - DSM-V (2014, p. 31)
postula sobre os Transtornos do Neurodesenvolvimento”.
TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO

Os transtornos do neurodesenvolvimento
são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Manifestam-se cedo no
desenvolvimento, em geral antes de a criança
ingressar na escola, caracterizando-se por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos
no funcionamento pessoal, social, acadêmico
ou profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas
na aprendizagem ou no controle das funções
executivas até prejuízos globais em habilidades
sociais ou inteligência.
Deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual), caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como
raciocínio, solução de problemas, planejamento,
pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Tais
déficits resultam em prejuízos no funcionamento
adaptativo, de modo que o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal
e responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo a comunicação,
participação social, funcionamento acadêmico
ou profissional e independência pessoal em
casa ou na comunidade.

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

316

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

A deficiência intelectual pode ser consequência de uma lesão adquirida no período do
desenvolvimento, decorrente de traumatismo
craniano grave, situação na qual um transtorno
neurocognitivo também pode ser diagnosticado.
O atraso global do desenvolvimento é
diagnosticado quando um indivíduo não atinge
os marcos do desenvolvimento esperados em
várias áreas do funcionamento intelectual. Esse
diagnóstico é utilizado para indivíduos que estão
incapacitados de participar de avaliações sistemáticas do funcionamento intelectual, incluindo
crianças jovens demais para participar de testes
padronizados.
Os transtornos de comunicação incluem o
transtorno da linguagem, da fala, da comunicação social (pragmática) e da fluência com início
na infância (gagueira). Os três primeiros caracterizam-se por déficits no desenvolvimento e no
uso da linguagem, da fala e da comunicação,
respectivamente. Já o transtorno da fluência tem
início na infância, com tensão física excessiva.
O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação
social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em
comportamentos não verbais de comunicação
usados para interação social e em habilidades
para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação
social, o diagnóstico do TEA requer a presença
de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades.
O TDAH diz respeito a um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais
de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. Desatenção e desorganização
envolvem incapacidade de permanecer em uma
tarefa, aparência de não ouvir e perda de materiais
em níveis inconsistentes com a idade ou o nível de
desenvolvi mento. Hiperatividade e impulsividade
implicam atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão em
atividades de outros e incapacidade de aguardar
- sintomas que são excessivos para a idade ou o
nível de desenvolvimento.
Os transtornos motores do neurodesenvolvimento incluem o transtorno do desenvolvimento da coordenação, o transtorno do movimento
estereotipado e o transtorno de tique. O primei-

ro caracteriza-se por déficits na aquisição e na
execução de habilidades motoras coordenadas,
manifestando-se por falta de jeito e lentidão ou
imprecisão no desempenho de habilidades motoras, causando interferência nas atividades da
vida diária. O segundo é diagnosticado quando
um indivíduo apresenta comportamentos motores repetitivos, aparentemente direcionados e
sem propósito, como agitar as mãos, balançar
o corpo, bater a cabeça, morder-se ou machucar-se. Já os transtornos de tique caracterizam-se pela presença de tiques motores ou vocais,
que são movimentos ou vocalizações repentinos,
rápidos, recorrentes, não ritmados e estereotipados.
Um transtorno específico de aprendizagem é diagnosticado diante de déficits específicos na capacidade individual para perceber ou
processar informações com eficiência e precisão. Esse transtorno manifesta-se, inicialmente,
durante os anos de escolaridade formal, caracterizando-se por dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de
leitura, escrita e/ou matemática. O desempenho
individual nas habilidades acadêmicas afetadas
está bastante abaixo da média para a idade, ou
níveis de desempenho aceitáveis são atingidos
somente com esforço extraordinário. Esse transtorno pode ocorrer em pessoas identificadas
como apresentando altas habilidades intelectuais
e se manifestar apenas quando as demandas de
aprendizagem ou procedimentos de avaliação
(ex. testes cronometrados) impõem barreiras que
não podem ser vencidas pela inteligência inata
ou por estratégias compensatórias. Para todas
as pessoas, esse transtorno pode acarretar prejuízos duradouros em atividades que dependem
das habilidades, inclusive no desempenho profissional.
Fonte: Russo (2015)
Ainda para Russo (2015) alguns tipos de
dificuldades são mais recorrentes que outras no
meio escolar. O neuropsicopedagogo trabalha
principalmente com dois aspectos importantes:
o psicológico (ou emocional) e o orgânico. Ele
deve conhecer esses aspectos intimamente para
preparar protocolos de avaliação e intervenção,
então no geral seu foco está nas dificuldades relacionadas à fala, à leitura, à escrita, à aritmética
e aos distúrbios psicomotores, o quadro abaixo
descreve brevemente suas características:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em se tratando das dificuldades de aprendizagem, é primordial estabelecer a responsabilidade que os profissionais envolvidos no processo de educação, família e sociedade em
geral devem assumir.
Ao se iniciar o processo de intervenção, sem um trabalho conjunto e bem delimitado fica
muito mais difícil atingir os objetivos de ajudar a criança com dificuldades de aprendizagem.
Para se desenvolver eficazmente esse trabalho, um bom planejamento e distribuição das tarefas são desejáveis. A participação de todos tem grande peso no sucesso ou fracasso da
formação dessas crianças.
O olhar voltado para a neuropsicopedagogia pode proporcionar uma ferramenta que vai
buscar diagnosticar os problemas e definir ações que podem melhorar tanto a vida escolar
quanto a vida pessoal do indivíduo. A abordagem do neuropsicopedagogo tem muito mais
chances de ser bem-sucedida ao seguir passo a passo todos os princípios fundamentais e
diretrizes que norteiam suas ações.
É fundamental que ele faça a investigação inicial, planeje a intervenção e faça o encaminhamento ou apresente os resultados conforme as exigências do caso. O trabalho desenvolvido por um neuropsicopedagogo deve buscar sempre trazer a criança com dificuldades
de aprendizagem um ambiente confortável e motivador que estimule seu desenvolvimento.
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A DIVERSIDADE E O BULLYING
RESUMO: O bullying, dentro do ambiente escolar, são práticas de comportamentos agressivos que
são consideradas brincadeiras, porém traz danos à vítima pela intimidação, que é o resultado
de um desenvolvimento histórico que coloca em cima do outro dentro da sociedade. Dentro
da escola existem as contradições sociais criando o multiculturalismo, com as diversidades de
pessoas e culturas convivendo em um mesmo ambiente, o escolar. A educação escolar tem
como objetivo fundamental promover, de forma intencional o desenvolvimento de capacidades
e conteúdos da cultura, para realizar a inclusão de todas as diferenças. Logo, a educação pelas
práticas pedagógicas pode promover a igualdade e respeito de todos.

Palavras-chave: Bullying; Diferenças; Diversidade; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

A

escola é um espaço que compartilha muitas vivências e experiências no processo de educação e socialização, trazidas de contextos diversificados e realidades
diferentes, vindo de várias culturas, criando a cultura escolar, que deve ser para
valorizar as diferenças. Desta forma, diante dos conflitos escolares, dentro dele existe a violência, o bullying, a falta de valorização cultural.
O presente trabalho tem como objetivo geral de abordar conceitos referentes ao bullying
e a diversidade e tem como objetivos específicos abordar conceitos do bullying no ambiente
escolar, verificar a diversidade dentro da educação e o verificar o trabalho pedagógico para
promoção de igualdade e respeito.
A justificativa é devido ao bullying, surgidos dentro do contexto escolar, trazer consequências da desvalorização das diversidades, nos quais dentro do mesmo espaço é dividido uma
pluralidade de culturas que o professor pela práticas pedagógicas valoriza apenas matérias
dadas em sala de aula.
Muitas vezes não sabendo trabalhar com o conflito escolar, ao qual poderia não existir,
justificado pelas próprias práticas pedagógicas. Em medicina usaria o termo “profilaxia”, que
seria medidas preventivas ao qual a educação deveria tomar.
Desta maneira, como o professor, através das práticas pedagógicas, consegue intervir
e combater o bullying dentro do ambiente escolar?
O trabalho aborda três títulos, sendo o primeiro relatando conceitos de bullying, o segundo falando da diversidade na educação e o último relatando práticas pedagógicas para
promoção da igualdade e respeito.
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CONCEITOS REFERENTES AO
BULLYING
Muitas práticas dentro do ambiente escolar de forma Segundo Antunes (2010) o tema
bullying está mais em pauta, embora seja um
conceito que abrange comportamentos agressivos não apenas no ambiente escolar, mas a
ocorrência nas escolas é mais enfatizada atualmente.
Felizardo (2017) define Bullying como
um termo empregado na maioria dos países
para designar comportamento agressivo cometido por um ou mais estudantes, camuflado de
brincadeira, mas tem o propósito de intimidar,
maltratar e atormentar outros estudantes, com a
intenção de ferir e manter o domínio sobre ele,
provocando medo com ameaça e indução de
agressão e terror.
Diante deste pretexto, o autor menciona
ações que estão diante do bullying, como xingamentos, disseminação de falsos rumores, caretas ou gestos, exclusão social ou isolamento,
agressões físicas e verbais, discriminação física, social, racial, religiosa, sexual, nos quais o
bullying, causa sofrimento, solidão, incapacidade reativa, danos físicos e psicológicos, morais
diante da intimidação.
Visto que o Bullying, diante de todas nomenclaturas, torna-se um ato de uma diversão
maldosa com intenção de domínio de um sobre
o outro.
Meier (2013) considera o bullying com
a características de um conjunto de agressões
intencionais e provocadas por um agressor de
poder e força maior, causando dor física e emocional. “A intolerância à diferença e à frustração
apresenta-se também como uma possível causa do bullying” (MEIER, 2013, p. 30).

De acordo com Antunes (2010) todos os
termos ligados a provocação, rejeição, violência, maltrato, entre outros, fazem referência a
alguma característica ou comportamento incluso no conceito de bullying, deixando de ser um
termo com significado cotidiano, passando a
ser representado por um conceito de uma comunidade científica para referir a determinadas
relações de violência, sejam físicas ou psicológicas, entre diferentes contextos, entre eles o
escolar.
Antunes (2010) coloca que o surgimento
do próprio conceito e bullying parece ter sido
propiciado pela direção tomada pela filosofia e
pela ciência no processo de desenvolvimento
histórico e industrial da sociedade, nos quais
determinam um olhar diferente para a realidade,
resultante do modo de produção capitalista marcado pela instrumentalização do pensamento,
no que diz compreender o conceito de bullying
implica repensar nos valores,
A análise crítica do conceito de bullying
é feita por meio de confronto entre conceito e teoria, apresentados previamente.
Questiona-se como o surgimento do próprio conceito de bullying parece ter sido
propiciado pela direção que a filosofia e
a ciência tomaram no processo de desenvolvimento histórico e industrial da sociedade (ANTUNES, 2010, p. 19).

De acordo com Freitas (2012) dentro da
escola ou dentro da educação é considerado
um espaço em que as contradições sociais se
manifestam, convertendo-se em cenários de
multiculturalismo, ou seja, a presença de múltiplas culturas não é invenção escolar.
Mas é um fator importante no contexto
educacional, resultado das interações humanas.
“O problema ocorre quando surge o bullying,
que é nada menos que uma forma de desrespeito às diferenças” (ANTUNES, 2010, p. 15).
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Mesmo que se compreenda sociedade
e indivíduo como vítimas e responsáveis
pelo que ocorre nas escolas, é preciso
ter em mente que ao mesmo tempo que
os indivíduos constituem a sociedade e
a cultura, eles são por elas constituídos
em seu processo de desenvolvimento e
socialização (ANTUNES, 2010, p. 50).

A escola deve conseguir o difícil equilíbrio
de oferecer uma resposta educativa compreensiva e diversificada, propiciando uma cultura
comum a todos os alunos, evitando a discriminação e a desigualdade de oportunidades,
respeitando as características e suas necessidades individuais,

Ao certo, compreender os fatores do
bullying, também entre os fatores da cultural
social e as diversidades. Desta forma, segundo
Michaliszyn (2012), a diferença fundamental é
que todos são capazes de refletir e perceber o
resultado das ações no ambiente em que está
inserido e os demais pares que se convive, trazendo uma cultura que diferencia um dos outros.

O conceito de diversidade remete-nos ao
fato de que todos os alunos têm necessidades educativas individuais próprias
e específicas para ter acesso às experiências de aprendizagem necessárias à
sua socialização, cuja satisfação requer
uma atenção psicológica individualizada
(COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2012, p.
25).

Para o autor, a criança quando chega na
escola, é portadora de experiências que foram
acumuladas ao longo da sua primeira infância,
com atitudes, hábitos, valores que refletem a
cultura do grupo social ou meio que ela convive
que se constitui o espaço sociocultural.

A DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO
Segundo Michaliszyn (2012) na sociedade atual vivemos em um modelo de sociedade
que prevalece as diferenças, admitindo a alteridade, evidenciando a diversidade, e por meio
desse comportamento social é necessário entender como a sociedade constrói a diversidade
cultural.
De acordo com o autor, a cultura surge
desde o nascimento, no qual por meios as pessoas são apresentadas à sociedade, cujo valores, regras e sistemas de significados foram
previamente estabelecidos.
De acordo com Coll, Marchesi e Palacios
(2004) a educação escolar tem como objetivo
fundamental promover, de forma intencional o
desenvolvimento de capacidades e conteúdos
da cultura para que os alunos sejam referência
dentro do âmbito sociocultural e para atingir determinado objetivo.

De acordo com Michaliszyn (2012) se
tratando da diversidade sociocultural dentro da
escola está em processo de ampliação e tem
se evidenciado cada vez mais em razão das
oportunidades de acesso às crianças e adolescentes as classes populares, trazendo para
dentro do espaço escolar diferentes visões do
mundo.
“A Declaração Universal dos Direitos Humanos, importante documento que norteia as
políticas públicas em relação aos cidadãos e
cidadãs, bem como seu respeito deve também
fazer parte das relações entre as nações (FREITAS, 2012, p. 62).”
A perspectiva multicultural no currículo
leva, ainda, ao reconhecimento da riqueza
das produções culturais e à valorização
das realizações de indivíduos e grupos
sociais e possibilita a construção de uma
autoimagem positiva a muitos alunos que
vêm se defrontando constantemente com
as condições de fracasso escolar, agravadas pela discriminação manifesta ou escamoteada no interior da escola (BRASIL,
2013, p. 115).

Desta forma, Freitas (2012) dentro de
uma sociedade existem diferentes culturas e
dentro da cultura escolar, ela pode caminhar
pelo lado progressista, comprometida com o
respeito e a dignidade dos diferentes segmentos sociais que a compõem.
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Ou pode caminhar pelo lado contrário,
conservadora e responsável pela manutenção
dos inúmeros preconceitos, sejam eles de classe, gênero, raça, credo e outros que a própria
dinâmica social vai produzindo,
Para isso, acrescenta, há que se compreender a dinâmica histórica das categorias
por meio das quais temos sido rotulados,
identificados, definidos e situados na estrutura social. Para isso, há que se focalizar, no currículo, a construção dessas
categorias. Somente assim iremos desafiar seus significados e abrir espaço, na
escola e na sala de aula, para a diversidade (BRASIL, 2007, p. 37).

Desta maneira, o currículo é adaptado
à diversidade quando se conhece a dinâmica
histórica das culturas para então abrir a escola
para a diversidade. Ou seja, compreender cada
cultura dentro do espaço social e processos
históricos relacionados a cada cultura, para condicioná-los dentro da cultura escolar.
“Entende-se, que os conhecimentos comuns do currículo criam a possibilidade de
dar voz a diferentes grupos como os negros,
indígenas, mulheres, crianças e adolescentes,
homossexuais, pessoas com deficiência” (BRASIL, 2013, p. 115).
Ao certo, a educação é multicultural, abrigando múltiplas culturas e com o diálogo, pode
ser intercultural na troca de aprendizado entre
elas. “Assim, uma educação multicultural deverá ter ou construir como princípio o respeito
e a convivência com as diferenças” (FREITAS,
2012, p. 84).
Trata-se, portanto, de compreender como
as identidades e as diferenças são construídas e que mecanismos e instituições
estão implicados na construção das identidades, determinando a valorização de
uns e o desprestígio de outros. É nesse
contexto que emerge a defesa de uma
educação multicultural (BRASIL, 2013, p.
105).

Desta forma, segundo Hirye (2016) como
consequência das adversidades entre as diversidades, ocorre a evasão escolar, que corresponde ao abandono da escola por parte do
aluno, nos quais na atualidade ainda existem
formas de exclusão educacional, nos quais as
pessoas são oprimidas e discriminadas por serem consideradas “diferentes”.
De acordo com Michaliszyn (2012) a
escola não pode negar o acesso dos sujeitos
portadores das diversidades culturais que os
distinguem, bem como a existência de regras
sociais que unificam os sujeitos como membros do mesmo grupo social, nos quais a escola deve estar comprometida com a mudança
social e transformação das estruturas sociais
injustas e desumanas, seguindo modelos em
que a igualdade e a justiça se façam presentes.
.

O TRABALHO PEDAGÓGICO PARA
PROMOÇÃO DA IGUALDADE E
RESPEITO
De acordo com Michaliszyn (2012) a pluralidade cultural e as condições socioeconômicas das crianças e jovens brasileiras justificam
a necessidade de disciplinas que sustentam a
prática pedagógica em espaços escolares e não
escolares, na cidade ou no campo, aos povos
indígenas, aos remanescentes de quilombos,
aos portadores de necessidades especiais, aos
meninos e as meninas em situação de risco, a
formação profissional deve garantir sustentação
teórica suficiente para intervenção, destacando
a ação do pedagogo no campo da educação,
O contexto escolar deve ser pensado
como o espaço da livre expressão e da
possibilidade de escolhas conscientes
acerca dos caminhos e das ideias que
pretendemos seguir. O processo educativo deve oferecer instrumentos e alternativas para que os indivíduos tomem consciência sobre si, sobre o outro e sobre a
sociedade na qual vivem, caracterizando-se um encontro de diálogo, transformação do mundo e humanização de todos
(MICHALISZYN, 2012, p. 70).
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Desta forma, Antunes (2010) questiona
que as pesquisas a respeito de bullying e violência sem motivação evidente, são voltadas muitas
vezes para pessoas com condições “inferiores”,
ocorre na maioria das vezes contra àqueles que
são vistos como “diferentes” divididos em grupos específicos dentro da sociedade.
“A melhor saída é sempre educar, acreditar na transformação do ser humano e incentivar
a construção da paz.” (MEIER, 2013, p. 45-46).
Ao passo que, segundo Porto (2017) a
democratização da sociedade possibilitou a
construção de espaços sociais menos excludentes e o convívio na diversidade, nos quais
a inclusão escolar deve visar a superação das
desigualdades sociais e aprendizagem.
Segundo Brasil (1997) uma proposta curricular voltada para a cidadania deve ter a preocupação com as diversidades existentes na sociedade e bases concretas em que se praticam
os preceitos éticos, pois é a ética que norteia e
exige de todos, e da escola e educadores em
particular, propostas e iniciativas que visem à
superação do preconceito e da discriminação,
A contribuição da escola na construção
da democracia é a de promover os princípios éticos de liberdade, dignidade,
respeito mútuo, justiça e eqüidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de
encontrar formas de cumprir o princípio
constitucional de igualdade, o que exige
sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações decididas em relação
aos problemas gerados pela injustiça social (BRASIL, 1997, p. 29).

Dessa forma, o professor, por meio das
práticas pedagógicas, segundo Porto (2017)
em um ensino norteado por um currículo por
competências, pode ter o comprometimento
maior, pois ele juntamente com os alunos, participa de um trabalho coletivo de elaboração de
projeto e construção de soluções para o problema em questão, nos quais, o professor junto
com a classe, adquire novos saberes e novas
competências,

Pela educação pode-se combater, no
plano das atitudes, a discriminação manifestada em gestos, comportamentos e
palavras, que afasta e estigmatiza grupos
sociais. Contudo, ao mesmo tempo em
que não se aceita que permaneça a atual
situação, em que a escola é cúmplice,
ainda que só por omissão, não se pode
esquecer que esses problemas não são
essencialmente do âmbito comportamental, individual, mas das relações sociais,
e como elas têm história e permanência
(BRASIL, 1997, p. 39).

Brasil (1997) destaca que ao valorizar as
diversas culturas que estão presentes no Brasil,
propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo sua autoestima como
ser humano, cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe poderiam ser prejudiciais,
Sendo então, por meio do convívio escolar, possibilitar conhecimentos e vivências que
cooperam para que se apure sua percepção
de injustiças e manifestações de preconceito e
discriminação que recaiam sobre si mesmo, ou
que venha a testemunhar e para que desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas.

A PREVENÇÃO É A MELHOR MANEIRA
DE COMBATER O BULLYING
Segundo Freire & et al. (2013), muitas
vezes, o que falta para a prevenção e o combate ao cyberbullying, é a falta de formação ou
a informação dos pais e da escola, com esse
avanço da tecnologia, fica totalmente inviável retroceder com as TICs, e a própria necessidade
da nova geração utilizar e se comunicar.
Podemos rever algumas ações, que ocorre inicialmente no ambiente escolar e conscientizar os jovens, pois temos acesso a computadores, uso de celular, a própria escola, tem a
responsabilidade de garantir um ambiente seguro, com suporte emocional, no qual ocorra o
respeito mútuo, focando apenas na aprendizagem, promovendo a autoestima.
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Mas para se obter êxito, se faz necessário o trabalho em equipe, ou seja, todos se
envolverem na ação, tais como: docentes, não-docentes, psicólogos, coordenadores, gestão,
pais, alunos, autoridades locais e funcionários
da escola), para assim se criar um ambiente
agradável e saudável para a convivência e socialização.
Para Perrotti (2010), a escola também
tem um papel essencial para a conscientização dos alunos, em questão da utilização da
forma correta da internet, e desenvolver ações
de campanhas educativas, para assim criar o
sentimento de empatia perante ao próximo, promover um currículo que atenda às necessidades dos alunos, criar projetos e incluir no PPP
– Projeto Político Pedagógico da escola, sugerir
metodologias utilizando a tecnologia.
Para Azevedo (2011), no ambiente escolar, é indispensável identificar o combate ao
cyberbullying, que a equipe pedagógica tenha
consciência dos danos que isso pode afetar na
vida de uma criança.

Freire et al. (2013). O melhor meio de
prevenção ao combate das ações do cyberbullying, é evitar que as ações de manifestem,
e tal assunto deve ser envolvidos jovens, pais e
professores (TAVARES, H. 2012).
A mídia também, em ação de conscientizar o fato, descreve uma série Thirteen Reasons Why, ou seja, os 13 porquês, que segundo
Oliveira (2016), descreve um resumo analítico
sobre a série, que retrata a história de uma jovem estudante, Hannah Baker, como um alerta
ao mundo vazio no olhar de uma adolescente,
que sofria tanto de depressão como sendo vítima de bullying e cyberbullying, narrando sua
própria vida, e as tentativas sem sucesso, que
acabou tirando sua própria vida, descrevendo
os principais motivos e pessoas que contribuíram para sua decisão. Sendo um dos maiores
alertas para termos um novo olhar para nossos
jovens.

Sendo assim, se faz necessário um programa de formação para os educandos, para
assim, fornecer técnicas e formas de identificar
e prevenir, para assim, conscientizar os alunos
e coibir essa forma desagradável de agressividade.
Outra ação importantíssima para a prevenção, é a participação ativa dos pais nesse
processo, que tem como principal objetivo é a
Educação, é fundamental, que os pais exerçam
uma relação de diálogo e confiança no seu lar,
que os pais, estejam sempre presentes no processo sendo ele de aprendizagem, de respeito
ao próximo, de valores, crenças e culturais, e
que desenvolvam o respeito e limites com o uso
das TICs, sendo assim, os pais, devem acompanhar e auxiliar os filhos nessa tecnologia, para
assim, conhecer os interesses e até os perigos
do mal uso, sendo assim, é indispensável a presença ativa dos pais nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bullying surge do não reconhecimento das diferenças que acabam surgindo práticas
de preconceito e discriminação diante das diversidades pela mistura de culturas dentro do
ambiente escolar.
As brincadeiras de mal gosto acabam gerando a violência, deixando o agressor se
sentindo maior e o que sofre o bullying, diminuído, conceitos vindos das práticas sociais de
valores que coloca um homem acima do outro.
Dentro da escola deve ser trabalhado valores para o reconhecimento das diferenças
com respeito e dignidade.
As crianças desde cedo, devem conhecer as diversidades e culturas, compreendendo
o valor de cada uma, nos quais o professor pelas práticas pedagógicas intervém e previne
situações de violência dentro das escolas.
Devemos ter um olhar mais humanístico para o próximo, nossos jovens, mostram sinais
de depressão e de vítimas de violência, muitas vezes, as práticas ocorrem nas escolas, onde,
nossos adolescentes, estão fragilizados, sozinhos, então a conversa quando chegar em casa,
é essencial.
Todos nós acabamos contribuindo para que essa prática continue, quando chegamos
em nossas casas, e não perguntamos aos nossos filhos como foi seu dia, toda vez que vemos
eles tristes, não damos a devida atenção, e achamos que isso passa.
Mas não passa, e só piora, não fazendo nada para mudar, as configurações familiares
estão mudando, pais separados, trabalhos dobrados, a exclusão do educar, só gera crianças
vítimas da sociedade.
Logo, é necessário que isso mude, quantos jovens precisamos perder para que a sociedade possa perceber que esses adolescentes precisam de um direcionamento, de conversas,
de se sentirem protegidos, cabe a todos uma ação, tanto os professores, os funcionários da
escola, os alunos, os pais a sociedade se conscientize que o ato de humilhar o outro, gera
danos que podem ser irreversíveis.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A educação infantil vem ampliando seu olhar quanto à importância da leitura e suas
contribuições na construção da aprendizagem, logo nos primeiros anos de vida. A fim de apresentar
tais fatos, iniciamos esse Trabalho de Conclusão de Curso, citando a História da educação e seu
desenvolvimento no decorrer dos séculos. No segundo capítulo abordamos a importância da
leitura e sua iniciação ao letramento, onde o papel do educador é primordial neste processo de
aprendizagem. Contudo a partir do terceiro capítulo a abordagem será sobre a importância da
leitura na construção da linguagem verbal, explorando a linguagem formal e informal tão rica na
infância. No quarto capítulo inicia-se a discussão de estimular comportamentos leitores, despertar
a leitura como fonte de prazer e encerrando com algumas orientações didáticas e sugestões
de exploração da linguagem verbal na Educação Infantil sugeridas pela Prefeitura Municipal da
Cidade de São Paulo e uma lista de livros apreciados por crianças pequenas.

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

N

o Brasil pesquisas realizada em 2013 pelo IBGE em quatro estados: Pará, São
Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram que pessoas entre dez anos
ou mais dedicam em média 6 minutos por dia a prática da leitura, diante disto, se
faz necessário resgate da leitura como prioridade nas políticas públicas e no imaginário social.
Afinal a leitura é mais que um instrumento escolar, é um passaporte para a entrada na
escrita e na cultura. O papel da instituição escolar é ensinar a criança a folhear instrumentos de
leitura para inserir-se de modo pensante nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram
com o objetivo de terem melhores salários e se desenvolverem pessoalmente. Somente com
discussão a respeito da leitura podemos promover uma transformação social e positiva que
todos merecemos.
No meio social onde vivemos, as pessoas envolvidas com a educação devem sensibilizar-se em torno dos livros e da leitura, pois são instrumentos de atuação importantes na
sociedade. Uma nação sem leitura não conceberá sua cidadania plena. Na escola a leitura é a
passagem ao mundo das letras que se encontra com o caminho dos números e dos símbolos.
Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da
leitura e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a maioria
carece da ajuda da escola para esta tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem o
envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de situações sociais a
compreensão de textos. Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber
ler, pois será a partir desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo
aos seus filhos, e consequentemente, terem um futuro melhor financeiramente.
Ler para a criança é um ato de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz
para que o autor fala às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.
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LEITURA E LETRAMENTO NA
INFÂNCIA
Letramento é acontecimento, é o pensamento que surge, inexplicável, para viver
e pensar o letramento. O conhecimento das
letras é apenas um meio para o letramento,
que é o uso social da leitura e da escrita.
Letrar é inserir a criança no mundo letrado e
seus diferentes usos na sociedade.
O letramento vem da cultura e muitas
crianças já chegam à escola com conhecimento informal absolvido no seu dia-a-dia.
Cabe a escola despertar na criança o gosto
de ler e emocionar-se com as histórias lidas e
fazer dos personagens seus parceiros. Aproximando a criança da escrita e os encantamentos que ela proporciona.

A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento
necessário para acompanhar estas mudanças
sociais é a leitura em seu amplo sentido, já
que a participação nesta realidade acontece
quando somos sujeitos históricos capazes de
registrar o passado, projetar o futuro e realizar conquistas no presente para um mundo
melhor.
A leitura deve ser um convite ao mundo da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as
letras. A observação diária do professor em
sala de aula, adequando o desenvolvimento
cognitivo de cada aluno que irá estimular este
aluno para o mundo da leitura.

Evidentemente que para se consolidar a
leitura de forma significativa é necessária uma
aliança com as outras áreas de formação do
sujeito, uma delas é investir na formação do
professor para aprimoramento na sua área de
conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes e críticos para que
gerem outros leitores atuantes, este é um dos
grandes desafios a serem superados.

A literatura é um dos caminhos para o
mundo da imaginação, algo além da vida real,
possibilita o mergulhar em diversos mundos
através das histórias. É preciso o interesse
pelas palavras, isso pode ser desde muito
cedo, através das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas conversas
com a família ao compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que
somos narrativos.

Paulo Freire (1975) já possuía esta visão quando dizia: “Ninguém educa ninguém,
assim como ninguém se educa sozinho. Alguém só aprende se existir um alguém que
lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém
só ensinará se tiver alguém ardentemente predisposto a aprender”.

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

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

Nas reformas educacionais o professor
se depara com várias concepções educacionais. Uma delas é bastante conhecida como o
professor transmissor de um saber produzido
no exterior da profissão, ou seja, o professor
como técnico.
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Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no professor reflexivo
capaz de criar seu próprio caminho profissional, que é coletivo, construído no caminhar
pedagógico. Precisamos de um professor reflexivo que saiba lidar com as múltiplas dificuldades encontradas em sua profissão. Investir
na formação docente é o primeiro passo para
que o professor seja capaz de elaborar suas
práticas, transformando-as quando necessário para alcançar o aluno.
Assumir que o processo de mudança
educacional se faz com participação do professor, e para tal se faz necessário o investimento em formação contínua. Temos que
reforçar a necessidade de se tratar o ensino
como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde o professor toma para si a responsabilidade que lhe compete ao definir os
rumos da mudança educacional, um sujeito
capaz de produzir mudanças sociais, políticas
e culturais.
Outro item que não pode faltar em um
professor reflexivo é a preocupação com o
planejamento e avaliação de suas aulas, isso
só ocorre se o professor registrar suas ações,
avanços e dificuldades dos alunos. O registro
representa muito mais que um roteiro de aula
ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus alunos. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão
que foi ou será tomada, permitindo aprimorar
o trabalho diário e adequá-lo com frequência
às necessidades dos alunos.
O que não falta no dia a dia do professor são oportunidades para colocar ideias e
reflexões no papel. Ao fazer o planejamento,
por exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala de aula. Sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar sempre
improvisando.

Em cada uma das escritas reflexivas
feitas pelo professor, há elementos para que
ele cresça como profissional e melhore seu
desempenho, desde que elas sejam compartilhadas com um formador que o oriente, uma
parceria do corpo escolar como um todo,
onde o professor não está sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio pela fantasia do mundo de ficção é um
desafio para todo educador. Particularmente
quando se trabalha com crianças pequenas,
cujas competências para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais
estudadas.
O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm
apontado é que a criança é que a criança é
um sujeito competente, ativo e agente de seu
desenvolvimento. Nas interações com outros
em seu meio, em atividades socioculturais
concretas, as crianças mobilizam saberes e
ao mesmo tempo os modificam.
Daí a importância das crianças terem
amplas oportunidades de exploração e conhecimento da leitura, como fonte de prazer e
cabe ao professor proporcionar este momento de amor pela leitura.
Aprender pode ser entendido como o
processo de modificação do modo de agir,
sentir e pensar de cada pessoa que não pode
ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua
experiência positiva e prazerosa. A prática da
leitura como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar, imaginar e o recontar.
Quando a criança leva para casa o relato de um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um passaporte
para a família assegurar-se de que o cotidiano
da criança é mágico, cheio de descobertas e
de demonstrações de prazer.
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A leitura e a análise de histórias proporcionam para criança a oportunidade de
fazer sentido do texto e de experimentar a
construção conjunta, vivenciando processos
onde aspectos linguísticos e afetivos da maior
importância são acionados em decorrência
do próprio ato de contar história, onde as
pessoas ficam em geral próximas umas das
outras, trabalhando temas como: perdas, frustrações, medos, etc.

A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA
APRENDIZAGEM
Atualmente a leitura nos dias de hoje é
centro de grande preocupação para toda sociedade, pois se queremos pessoas críticas
e informadas a leitura é primordial para esta
conquista.
No Brasil a grande maioria da população está alfabetizada. Mas nem todos, ou
melhor, apenas uma minoria sabe ler bem,
isto é, são poucos os que entendem o que dizem os livros. Em geral, todos os que sabem
ler bem estão alfabetizados, mas nem todos
estão alfabetizados sabem ler bem. Por isso
não devemos confundir alfabetização e leitura, que são coisas completamente diferentes.
A sociedade deu à escola a responsabilidade de alfabetizar seus alunos e há anos
ela tem cumprido essa missão, contribuindo
significativamente para a alfabetização de
uma grande parte da população. A escola
alfabetizou, mas muitas crianças chegam à
segunda etapa, à universidade, sem compreender ou tendo muitas dificuldades para compreender o que lê.
Um dos motivos é a modernização com
a utilização de códigos e placas que acabaram por simplificar textos, criando uma geração que não tem interesse pela leitura e suas
possibilidades.

Não podemos negar que a escola é influenciada por vontades políticas e escolhas
sociais, que acabam dando o acesso para
as pessoas conseguirem melhores oportunidades de trabalho e nível social, repetindo
o modelo de vencer ou fracassar através do
instrumento avaliativo.
Hoje temos alfabetizado e leitores e esta
separação é evidente, obrigando todos os sistemas educacionais de todos os países a reconsiderar o ensino da leitura ou, mais precisamente, levá-lo a considerações, levantando
metas para acabar com esta divisão. Na fase
do aprendizado, o meio deve proporcionar à
criança toda ajuda para utilizar textos e não
simplificá-los para adaptá-los às possibilidades atuais do leitor. Não se aprende primeiro
a ler palavras, depois frases, mais adiante textos e, finalmente, textos dos quais se precisa.
Para aprender a ler , faz-se necessário estar
envolvido pelos textos, encontrá-los, ser testemunha e associar-se à utilização.
A escola deve ser uma instituição que
segundo César Coll(1993)- “encaixe os saberes cientificamente construídos com os
conhecimentos elaborados pelas crianças”.
Essa missão implica na adequação dos saberes, possibilidades cognitivas e conhecimentos prévios das crianças.
A fala ao contrário do que se pensa não
é algo pronto, é uma aquisição que depende
das interações sociais e nas possibilidades
de observação e participação nas situações
comunicativas.
Desde o nascimento, a criança interage
com outras pessoas e desta relação dão significado ao mundo e a si mesmo tornam-se
um ser histórico e singular.
As crianças menores se comunicam entre si e com os adultos com diferentes propósitos: para pedir algo, relacionar-se ou para
contar algo com suas próprias palavras, brincando com elas.
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Na organização da fala as crianças precisam: identificar-se, descrever, narrar, explicar, transmitir informação, informar, concordar
ou discordar, expressar sentimentos, manifestar dúvidas, etc.
Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas oportunidades. Um parceiro muito importante é o
professor, que na educação infantil responde
às especificidades das crianças tão pequenas
e busca recursos para ensinar respeitando a
fase que cada um se encontra.
As instituições de educação infantil devem ter um olhar diferenciado para a linguagem oral, pois é na comunicação cotidiana
que o professor observa os avanços nas tentativas de comunicação.
Conversas em grupos é uma situação
em que as crianças desenvolvem muitas competências linguísticas. Aprender a se colocar
diante de um público pressupõe viver situações coletivas provocativas importantes.
Na apreciação pela leitura o professor
deve buscar ações que as crianças encontram significado e compreensão no mundo da
imaginação. O professor atua de modo direto,
ele é o modelo, o despertar e o gostar de
leitura dependerá inicialmente deste modelo
positivo.
As mudanças sociais e políticas são
responsáveis por produzirem as heranças
culturais de uma sociedade, que só existe
devido à linguagem verbal que é responsável
por organizar o modo de pensar e agir das
pessoas. A linguagem verbal se expressa no
oral e no escrito, criadas nas práticas sociais
de comunicação entre os homens, nos sentimentos, imaginação e expressão de suas
ideias.

Em estudos notamos a educação infantil assumindo seu papel educativo no domínio da oralidade: reconhecem seu papel na
constituição de sujeitos falantes, pois as instituições de Educação Infantil são ambientes
sociais, lugar onde muitas vezes as crianças
começam a falar e aprendem diversas formas
sociais de comunicação. É na Educação Infantil que se estimula e se aprende as cantigas de roda, jogos cantados e o gosto pela
leitura.
Durante muitos anos ocorreram críticas
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois as
instituições educacionais centralizava-se nas
práticas de decodificação do escrito, deixando de lado o reconhecimento, compreensão
e fruição da linguagem, Vygotsky já afirmava:
”Até agora, a escrita ocupou um lugar
muito estreito na prática escolar, em relação
ao papel fundamental que ela desempenha
no desenvolvimento cultural da criança” (Vygotsky, 2002).
Mas hoje o pensamento mudou, com
vários estudos e pesquisas no campo da psicologia, linguística e da pedagogia, sabe-se
que as crianças vivem em sociedades letradas, ricas em fontes de comunicação entre
as pessoas e assim começam a interessar-se
pela escrita, eles procuram compreender o
mundo dos adultos e suas representações.
Emília Ferreiro enfatiza: ”A tão famosa
“maturidade para a leitura e escrita” depende
muito mais das ocasiões sociais de estar em
contato com a linguagem escrita do que de
qualquer outro fator que se invoque. Não tem
sentido deixar a criança à margem da linguagem escrita ‘esperando que amadureça’[...]”
(Ferreiro, 1985).
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A escola por muitos anos negou o acesso da criança à escrita equivocadamente já
que a linguagem ocorre no contato com o
convívio social. Ana Teberosky e Emília Ferreiro trouxeram uma nova visão sobre a alfabetização com o livro: “A psicogênese da língua
escrita”, destacam que para aprender a ler e
escrever dependerá da relação que a criança
terá desde pequena com a cultura escrita.
A leitura e a escrita são processos que se
revelam na interação com o mundo, o contato com a linguagem escrita ocorre quando o
professor empresta sua voz aos textos e se
torna escriba de suas criações na produção
de textos.Assim, as crianças podem contar
com olhar atento e curioso do professor.
A leitura desempenha papel de destaque no percurso da escrita, quando trabalhamos com a linguagem verbal, seja oral ou
escrita, estamos abordando várias aprendizagens como: brincar com as palavras,
conhecer narrativas literárias e desenvolver
comportamentos leitores e desenvolver a comunicação.
Para desenvolver comportamentos leitores
necessitamos da construção de experiências, a
partir do contato com a escrita e as produções
narrativas. Nós adultos, nem sempre temos consciência dos comportamentos leitores que desenvolvemos ao longo de nossa formação, quando
lemos e damos sentido e entusiasmo, o comportamento leitor saltam aos olhos das crianças em
especial nas rodas de leitura.
“Ler para uma criança é antes de tudo
um ato de generosidade e de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz
para que o autor fala às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse
universo letrado, antes mesmo de saber os
nomes das letras, È na roda de leitura que
as crianças ampliam o repertório de histórias
desde os contos tradicionais de fadas, até os
populares brasileiros e de outras culturas etc.”
(Orientações Curriculares SME, 2007).

A roda de leitura deve sempre estar
presente no ambiente escolar aumentando o
repertório de histórias, com a frequência diária e bem planejada, este será um momento
de grande aprendizagem. A criança também
deve ter momentos de contato com os livros,
para folheá-los e explorá-los com o cantinho
da leitura, possibilitando a construção de procedimentos de manuseio desses materiais e
de possibilidades de leituras através de imagens ou imaginação.

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS
Querem-se uma comunidade justa, então se devem formar leitores competentes,
críticos e sensíveis, pois esta é a porta de
entrada para tantas mudanças necessárias. A
escrita deve ter sentido para quem lê. O saber
ler deve ultrapassar o decodificar palavras, e
muito mais que isso é o movimento de interação com o mundo, com poder transformador.
Quando o indivíduo aprende a ler, o
mundo é descoberto e passa a ganhar outro sentido, passa a comunicar, interpretar e
analisar desenvolvendo assim as condições
básicas para o crescimento humano.
O que é ler? O que é leitura? São perguntas complexas que demandam algumas
reflexões, já que a leitura se relaciona com
fatores biológicos, psíquicos, filosóficos, históricos, culturais e sociais.
Ler é um ato de estar conectado com
o mundo do outro, e poder receber e enviar
mensagens, compreender e adentrar em
mundos imaginários. Leitura esta palavra deriva do latim “lectura”, originariamente com o
significado de “eleição, escolha”, e a forma
como se interpreta um conjunto de informações.
O processo de leitura faz parte das competências cognitiva, social e cultural e para se
ler bem é necessária a passagem pela educação formal e pelo processo de alfabetização.
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A leitura é muito mais do que um instrumento escolar. É um passaporte para a entrada na cultura escrita, envolve o domínio de
práticas culturais que levam a compreensão
do mundo, criando novas identidades, novas
formas de inserção social, nova maneira de
pensar e agir.
No Brasil o governo incentiva: editoras,
livrarias e empresas privadas a distribuição de
livros e campanhas publicitárias. Mas ainda
falta muito para que os brasileiros adquiram
comportamentos leitores
O ato de ler não pode ser uma atividade
passiva. Pois o leitor é um elemento ativo no
processo. O desenvolvimento da linguagem
não é algo natural, pois é fruto de experiências sociais construídas com o contato de
escutas e produções narrativas.
Podemos reconhecer leitores por seus
comportamentos, há leitores que gostam de
comentar ou recomendar algo que já leram
nas crianças pequenas o ato de querer ouvir
várias vezes a mesma história vem da vontade de antecipar os acontecimentos futuros e
sentimentos a cada leitura.
Os adultos nem sempre têm consciência dos comportamentos que adquirem ao
longo da vida. A leitura é um exercício de
cidadania que exige do leitor criatividade,
mobilizando seus conhecimentos prévios, interagindo com os textos, construindo significação, incorporando reflexivamente no seu
universo de conhecimento de forma a levá-los
a compreender melhor seu mundo e seu semelhante. Cabe à escola o desafio de ensinar
o leitor.
A questão é: Como despertar o gosto pela leitura nas crianças? Já conhecemos
os benefícios que a leitura traz na vida das
pessoas. Leitores tendem a possuir um bom
vocabulário, oral e escrito e articulam melhor
as ideias com maior facilidade de coerência,
tornam-se mais criativos.

Mas isto só ocorrerá se a criança tiver
estímulos literários desde pequenos, teremos
leitores se as crianças tiverem pais leitores, já
que tendem a copiar comportamentos adultos que os cercam. Quando um adulto lê ao
lado de uma criança incitamos a curiosidade,
interesses pessoais de cada faixa etária é outro ponto de estímulo, ler temas que prendam
a atenção e o imaginário da criança.
Alguns artigos para bebê recomendam
iniciar com contação de histórias aos seis meses de idade, cativando a atenção e o gosto
pela leitura, o ouvir e imaginar. A escolha dos
livros é de suma importância para adequar
a fase imaginativa da criança. Na educação
infantil a leitura deve ser entendida e sentida
pela criança como forma de prazer, dando
asas à imaginação, para que sempre queiram
outra vez.
A escola de educação infantil por se
tratar de um ambiente alfabetizador tem a
possibilidade de despertar o gosto pela leitura nas crianças e posteriormente nos pais,
este trabalho além de estimular o imaginário,
aproxima as crianças do mundo letrado. Se
queremos pessoas leitoras temos que oferecer atividades diárias em que os pequenos
tenham a oportunidade de ler, trocar ideias,
ouvir e comentar.
O livro é um mundo a ser descoberto
a cada página, é um contador de história. A
leitura foi criada para o prazer e não ser um
dever. Quando o livro se torna uma porta para
o imaginário, ocorre a interação entre o leitor
e os personagens tornando-se cúmplice no
texto.
A ampliação da leitura se torna inspiradora quando colocada como fonte de inspiração, a aproximação e o prazer ao ato de ler
e de ouvir histórias. Na escola os momentos
de leitura de diferentes textos, desenvolvem
na criança o prazer pela leitura, trazendo confiança, criatividade e alegria.
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Quando falamos em criança pequena,
a releitura de contos é muito comum, pois os
pequenos vão adquirindo intimidade com os
personagens e a cada nova leitura, trechos e
falas são acrescentados ao repertório linguístico e a sua imaginação.
Alguns cuidados devem ser tomados
para não frustrar ou matar o sentimento de
prazer ao ler para a criança. Alguns cuidados e ações devem ser respeitados quando
falamos em despertar o gosto pela leitura em
crianças pequenas: elas possuem o direito de
apenas explorar o livro e suas imagens; direito de pular páginas, criando uma nova história
com figuras que lhe chamou atenção;o direito
de pedir para reler, já que ao reler a criança
imagina, acrescenta e recria os personagens;
o direito de ler a qualquer momento, na sala
de educação infantil o acesso aos livros é
muito importante para que as crianças possam explorá-los quando desejar e o direito
de ler em voz alta, ou calar, pois a leitura é
companhia.
Com as novas tecnologias, surgem novos símbolos e siglas, mas com a internet a
leitura também é estimulada pelas razões da
comunicação, abrindo assim, novos recursos
para o acesso a materiais impressos que hoje
podem ser encontrados digitalizados. Sem
dúvida a tecnologia abriu portas de acesso
rápido e abrangente de novas possibilidades.
Porém o papel do professor não é dispensado, pelo contrário, cabe à escola ensinar e
mostrar os caminhos corretos para uma leitura produtiva e com conteúdos críticos.
A leitura é uma atividade dinâmica de
recriação, intertextualidade que enriquece e
amplia o sentido imediato daquilo que é lido.
As razões pelas quais levam o homem a ler
são próprias e ninguém pode se sentir no
direito de pedir um prestar contas dessa intimidade estabelecida.

A leitura deve ser vista como um brincar
com as palavras, pois é uma função prioritariamente exercida pelo falante. Nas brincadeiras, cantigas, quadrinhas e demais textos do
repertório de tradição oral brasileira encontramos um vasto repertório, que são fontes
inesgotáveis de prazer para as crianças e por
isso deve ser enfocado no trabalho das instituições educativas.
No trabalho com crianças de zero a
dois anos o professor pode levar as crianças
a distinguir a entonação quando conta histórias e quando se comunica em situações
cotidianas, podem acompanhar verbalmente
contos de repetição a partir das narrações do
professor e narrar trechos de histórias utilizando recursos expressivos próprios.
Nas crianças de dois a quatro anos o
imitar é muito utilizado, a gestualidade e a
postura adotada pelo professor quando lê,
tais como ler a partir da capa, virar as páginas
do livro sucessivamente, etc., reconhecer no
livro as histórias que lhe são lidas, procurar ou
pedir diferentes livros ou de sua preferência,
reconhecer passagens de histórias a partir
das imagens e ilustrações de um livro, reconhecer repertório de contos de fadas, contos
de repetição além de acompanhar com apoio
das ilustrações, além de conhecer os diferentes usos dos livros. Já com os maiores esses
podem ser incentivados a utilizar elementos
da linguagem que se escreve no reconto de
narrativas, recontar histórias de repetições ou
acumulativas com apoio nos livros.
É importante que o professor se preocupe com a qualidade dos livros e escolha
bons livros e conheça o texto e prepare a
leitura com antecedência, evitando gagueiras
e improvisações.
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Durante a leitura ele deve demonstrar
atitude cuidadosa de quem lê para o outro e
é referência de leitor: preocupando-se com
a entonação, mostrando-se interessado, surpreso, emocionado. Também deve manter-se
fiel ao texto, explicitando a diferença entre ler
e contar histórias. Após a leitura, o professor pode colocar-se para o grupo opinando
sobre o que leu, colocando seus pontos de
vista. Pode em seguida ajudar as crianças a
comentar a leitura, colaborando assim com a
construção coletiva de sentidos para o texto.
Existem muitas ações que valorizam as
práticas de leitura como, por exemplo:
-organizar um mural para troca de leitura;
-promover indicações de leituras;
-organizar mostra de livros de um mesmo
autor ou preferências do grupo;
-incentivar troca de livros;
-incentivar o empréstimo de livros para casa.
Alguns objetivos devem ser alcançados
pela criança como:
-familiarizar-se com a escrita por meio do
manuseio de livros, revistas e outros portadores de texto e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça necessário;
-escutar textos lidos, apreciando a leitura
feita pelo professor;
-interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional;

-elaboração de perguntas e respostas de
acordo com os diversos contextos de que
participa;
-participação em situações que envolvem
a necessidade de explicar e argumentar suas
opiniões e pontos de vista;
-relato de experiências vividas e narração
de fatos em sequência temporal e causal;
-reconto de histórias conhecidas com aproximação às características da história original
no que se refere à descrição de personagens,
cenários e objetos, com ou sem a ajuda do
professor;
- Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais como trava-línguas, parlendas,
adivinhas, poemas e canções.
Algumas práticas de leituras que não
deve faltar na Educação infantil:
-participação nas situações em que os
adultos leem textos de diferentes gêneros,
como contos, poemas, parlendas, etc.;
-participação em situações que as crianças leiam, ainda que não o façam de maneira
convencional;
-observação e manuseio de materiais
impressos, como livros, revistas, jornais, etc.,
previamente apresentados ao grupo;
-valorização da leitura como fonte de
prazer e entretenimento.

-Escolher os livros para ler e apreciar.
- Conteúdos relacionados ao falar e escutar
-uso da linguagem oral para conversar,
brincar, comunicar e expressar desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências,
sentimentos e relatar suas vivências nas diversas situações de interação presentes no
cotidiano;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da Literatura infantil,
pois, é através dela que o conhecimento chega às crianças tão pequenas. Com a literatura
infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças
não são alfabetizadas.
Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na educação infantil,
mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para este resgate como tema principal nas
escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares de
crianças.
Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no cotidiano escolar a
discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura,
com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere à indicação
e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.
Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus
olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em cidadãos mais preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, esteja de mente aberta
e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma
criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros e
com professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar.
A escola deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e ativa
demanda conhecimento, reflexão, análise, discussão, prática de intervenção na realidade.
O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar a partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita
e o diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos,
tendo consciência de que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade
que se vive.
A educação em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.
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UM IMPORTANTE TRECHO DA HISTÓRIA DA ARTE POUCO
CONHECIDO: AS CERÂMICAS DE PABLO PICASSO
RESUMO: Pablo Picasso apontado como um dos mais importantes artistas de todos os tempos, e
grande influência entre os movimentos e demais artistas da primeira metade do século. Sua obra
continua tão viva quanto sua lenda. Inventor único de formas e inovador de estilos e técnicas,
um dos artistas mais férteis da história, criando mais de vinte mil trabalhos artísticos. Gênio das
metamorfoses, virtuose e comediante suscetível às inquietações da época. Original e versátil,
ele deixou produções em meios distintos como a pintura, a escultura, a gravura, a arte gráfica,
a colagem, o desenho e cerâmica. Sendo essa última o objeto de estudo, com o tema: Um
importante trecho da história da Arte pouco conhecido: As cerâmicas de Pablo Picasso. Entre
seus trabalhos há aqueles mais afinados com tendências distintas como o realismo, o surrealismo
e o classicismo, sempre filtradas por esse artista. Quanto às cerâmicas, a partir de 1946, tornouse uma de suas importantes atividades, passando a ser uma obsessão para ele, chegando a
trabalhar inúmeras horas em suas criações. Trabalhou a cerâmica para inovar drasticamente nesta
categoria. Ele abriu caminho em todos os meios usados por artistas que confirmam que Picasso
transformou a história da arte do século XX. Há museus dedicados especialmente à sua obra
em Paris e Barcelona, além de trabalhos seus espalhados pelos principais acervos do mundo.
Ao longo dos anos, Pablo Picasso aventurou-se por estilos diversos, entre eles a Cerâmica,
revolucionando a arte.

Palavras-chave: Pablo Picasso; Arte; Cerâmica.
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INTRODUÇÃO

O

tema proposto visa conhecer uma pequena parte, ou melhor um trecho sobre
Pablo Picasso , primeiro como um bon vivant , ávido pela vida pelos prazeres da
vida e da carne que vão refletir em sua obra; já em segundo, um artista talentoso que desperta para a arte da cerâmica, que já possuíra em sua bagagem uma vocação
em múltiplas artes, as quais foram observadas desde sua infância, por seu pai, e que desde
cedo o estimulou.
Embora pouco conhecido nas artes das cerâmicas, percebeu-se que a problemática
ia além da sua arte, que ele ao iniciar a utilização da cerâmica surgia indagações, as quais
versavam sobre o ser de hoje, o de amanhã e o que seria daqui a dez anos. Era um problema
refletido no caráter artístico, rítmico de percepções.
Assim, justifica-se trazer a abordagem sobre: Um importante trecho da história da arte
pouco conhecido: As cerâmicas de Pablo Picasso, visto que tem relevância para agregar a
nossa cultura e ser discutido e demonstrado nesse artigo, porque não vemos esse autor só
nas pinturas e desenhos; ele é quem nos vê, e isso, explica seu enorme sucesso, sabedoria,
e grandiosidade, especialmente, no que diz respeito à cerâmica, que é um de seus estilos
que mais surpreende, contudo, pouco conhecida.
O objetivo geral é conhecer quem é Pablo Picasso, para depois no segundo capítulo
ver a história da cerâmica, e por fim, o objetivo específico é entender essa junção do artista
Picasso e a cerâmica. A cerâmica foi uma das artes mais inspiradoras do artista, já que esse
cria de maneira a deixar o espectador surpreso, pois em cada peça a novidade é muito extrema, parece até que nada é continuidade e sim novidade.
A metodologia escolhida para construção deste artigo foi bibliográfica, a qual retornamos
ao trabalho de conclusão de curso que abordamos o mesmo tema e fundamentamos com
alguns autores como: Dempsey, Jabor, Brassai, Harris, Gachineiro, Schapiro, Lima, Peleggi
entre outros, para trazer informações da vida do artista e a visão de mundo e a cerâmica como
instrumento de arte para poder refletir sobre como essa ganha vida nas mãos desse artista.
De acordo com Dempsey (2001), Picasso produziu aproximadamente 36.000 quadros, além
de diversas esculturas, gravuras, cerâmicas, entre outros. E toda sua obra indica não a "importância" de Picasso na Arte, mas exatamente sua recusa de ser "importante", de ser "metafísico", de
ser um pintor "acima" da vida e de todos os seres humanos. Ele sempre quis ser alguém comum;
é um pintor popular. Por isso é que enormes filas se formam para apreciar suas obras.
Um surpreendente retratista da realidade, porém, a "realidade" para ele não era essa gama de
arestas e volumes plausíveis a que estamos acostumados, pousados no horizonte da ótica burguesa – a realidade era transigente, mutante, incessante (JABOR, 2015).

Para Jabor (2015), Picasso nunca precisou dos excessos do Dadaísmo ou do Surrealismo para sair do convencional, fala-se que esse artista não deformava nada, ele era dono
de outra forma.
Calculam seus biógrafos que tenha deixado cerca de 13.500 pinturas ou desenhos,
100.000 impressões ou gravações, 34.000 ilustrações para livros e 300 esculturas ou cerâmicas, sendo esta a parte menos conhecida de sua obra, que alcança preços astronômicos
no mercado mundial de arte (BRASSAI, 2000).
A finalidade desse artigo é conhecer um pouco das fases que esse autor deixou em
seu legado, bem como o impacto da cerâmica em sua obra.
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QUEM É PABLO PICASSO?
Ele é um dos mestres da Arte do século
XX, um dos artistas mais famosos e versáteis
de todo o mundo, tendo produzido milhares
de obras, entre pinturas, esculturas, gravuras e cerâmicas, fazendo uso de todos os
tipos de materiais. Cofundador do Cubismo,
juntamente com Georges Braque. Ouve-se
falar que levou toda a sua vida tentando saber pintar como uma criança, uma vez que
essa expressa-se em função da necessidade
de se expressar e pelo prazer que isso lhe
proporciona; assim como respira porque tem
necessidade, sem que alguém se preocupe
em fazer qualquer juízo sobre isso (HARRIS,
1997).
De acordo com Gachineiro (2007), os
desenhos de infância de Picasso retratavam
cenas de touradas, uma vez que, na maior
parte das cidades espanholas, elas eram o
principal entretenimento do povo. Sua primeira tela, chamada “O Toureiro”, era um óleo
sobre madeira, que ele pintou aos oito anos e
conservou durante toda a sua vida, levando-o
consigo sempre que se mudava de residência. Anos mais tarde, o artista pintou outra
tela semelhante, A morte da mulher destacada e fútil, que mostra Picasso feliz, zangado
e rebelde. Este quadro é evidentemente uma
manifestação injuriosa da sua relação com a
mulher.
Discordando do que muitos falam, Picasso era destro, como pode ser observado
no famoso documentário The Mystery of Picasso (TECCIENCIA, 2015).
Don José, seu pai, que era pintor e desenhista, costumava pintar os pombos que
pousavam nos plátanos da Plaza de la Merced, próximo de sua casa. Eventualmente,
solicitava que o filho acabasse os quadros.

No período dos dez aos treze anos, Picasso viveu na cidade espanhola Corunha,
onde seu pai lecionava no Instituto Eusébio
da Guarda. Depois, a família mudou-se novamente, desta vez a Barcelona e aos quinze
anos Picasso já tinha o seu próprio ateliê.
Depois de começar seus estudos de arte em
Madrid, ele fez sua primeira viagem a Paris
(1900), a capital das artes europeia, onde
morou com Max Jacob (jornalista e poeta),
que o auxiliou com o idioma francês. Max
dormia durante a noite e Picasso durante o
dia, visto que gostava de trabalhar no período
noturno. Foi uma época de intensa pobreza,
frio e desespero, na qual diversos desenhos
seus precisaram ser queimados para aquecer
o quarto (HARRIS, 1997).
No ano de 1901, juntamente com o
amigo Soler, Picasso criou uma revista em
Madrid, cujo nome era Arte Joven. O primeiro
exemplar foi todo ilustrado pelo artista, quando passou a assinar seus trabalhos apenas
por “Picasso”, sendo que antes assinava
“Pablo Ruiz y Picasso” (SCHAPIRO 2002).
Segundo Lima (2015), Picasso teve diversas fases em sua vida de artista: A primeira fase a azul inicia-se de 1901 a 1905,
retratando nas pinturas a pobreza, a morte,
a cegueira, a alienação e o desespero. E no
momento em que se apaixonou por Fernandes Olivier, suas pinturas passaram de azul
para rosa, iniciando o período rosa. Já a segunda fase rosa começa em 1905 a 1906 e
retrata o retorno de Picasso à alegria da vida.
No verão do ano de 1906, durante uma
estadia em Andorra, sua produção iniciou uma
nova fase caracterizada pela influência das artes gregas, ibérica e africana. Tratava-se do
protocubismo, o antecessor do cubismo. O
renomado retrato de Gertrude Stein (19051906) demonstra um tratamento da face em
forma de máscara.
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Em 1912, Picasso produziu sua primeira colagem, colou nas telas fragmentos
de jornais, papéis, tecidos, embalagens de
cigarros, entre outros. Já no ano de 1917,
apaixonou-se pela bailarina Olga Koklova,
com quem se casou no dia 12 de julho de
1918. Nessa época, Picasso já era conhecido
e reconhecido como um artista da sociedade.
Quando Olga engravidou, produziu uma série
de pinturas de mães com filhos. Viveram juntos até 1935 (LIMA, 2015).
Enquanto estiveram casados, Picasso
teve diversas amantes. As brigas eram constantes e Picasso a abandonou em 1935. Olga
nunca se recuperou do fim do relacionamento,
seguindo o artista e suas mulheres, envolvendo-se em escândalos estrondosos (BRASSAI,
2000). No início, Picasso retrata Olga com
traços delicados e uma estética neoclássica,
mas, no decorrer do tempo, com o desgaste
do relacionamento, a mulher passa a ter ares
monstruosos e deformações horrorosas nos
quadros do artista.
Picasso teve inúmeras mulheres, entre
esposas, amantes e musas. Para ele, o amor
era um sentimento físico, vinculado à posse.
Mesmo quando tinha um novo amor, o artista
mantinha as antigas paixões por perto, exercendo sobre as mulheres uma atração irresistível. Ele nunca conseguiu esconder uma
nova paixão.
Assim que surgia uma mulher em sua
vida, também surgia um novo rosto em suas
telas. Em 1943, ele conheceu a pintora Françoise Gilot, com quem teve dois filhos, Claude e Paloma, e encontrou um pouco de paz,
pintando “Alegria de Viver”.
Durante e após a 2ª Guerra Mundial
(1939-1945), dedicou-se também à escultura,
gravação e cerâmica. Como gravador, domina
as diversas técnicas: água-forte, água-tinta,
ponta-seca, litogravura e gravura sobre linóleo colorido. Com relação à escultura, sua
dedicação era ocasional, tendo como grande

exemplo “Cabeça de Búfalo, Metamorfose”. É
visto como um dos precursores em fazer esculturas com vários materiais distintos (HARRIS, 1997).
No ano de 1968, já com 87 anos, criou
uma série de 347 gravuras em sete meses
retomando os temas da juventude, como, o
circo, as touradas, o teatro, o erotismo. Alguns anos mais tarde, uma cirurgia da próstata e da vesícula, além da visão deficiente, faz
com que ele encerre suas atividades artísticas
(LABBÉ, 2015). Como uma honra especial
concedida a Picasso, seu 90ª aniversário foi
celebrado com uma exposição na grande galeria do Museu do Louvre, em Paris. O que
o tornou o primeiro artista vivo a expor sua
obra no famoso museu (HARRIS, 1997). Ele
morreu no dia 08 de abril do ano de 1973,
na França, aos 91 anos.

A CERÂMICA
Segundo Pileggi (1958), a cerâmica é
uma das artes mais antigas, visto que se tem
datadas algumas peças desde o início do
Período Neolítico. Sabe-se que a cerâmica é
uma arte milenar, que faz parte da vida dos
seres humanos desde a descoberta do fogo.
Entretanto, dentro de sua história, observa-se que, a despeito desse tempo todo,
há muitas semelhanças entre os processos
empregados pelos primeiros artesãos de que
se tem notícia e os ceramistas contemporâneos, os quais exercitam a atividade em seus
ateliês, apesar dos incríveis recursos tecnológicos que hoje se encontram à disposição
dos ceramistas em países adiantados, como
fornos, tornos, argilas, pigmentos, etc. (PILEGGI, 1958).
No momento em que, se trata de um recurso natural, logo se pensa como o homem
o descobriu e como o utilizou. Versa-se do
relacionamento homem e natureza, ou ainda,
a subsistência da humanidade num espaço
delimitado, o planeta Terra. O aproveitamen30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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to dos recursos da Terra vem ao encontro
da satisfação das necessidades do homem,
primeiramente em sobreviver e depois condicionados a sua evolução mental e ao número
de indivíduos de sua espécie, para atender às
novas exigências criadas.
Assim, o relacionamento do ser humano com os recursos naturais assume uma
proporção imperiosa, estando intimamente ligada às transformações que o nosso planeta
vem experimentando. Aqui para o caso em
particular, merece destaque o recurso mineral, denominado argila (LIPOFF, 2015).
A argila é a principal matéria-prima utilizada na produção de cerâmica. As características da argila e seu processo de extração
e beneficiamento influenciam diretamente na
qualidade do produto cerâmico. Trata-se de
um dos representantes do grupo dos primeiros
bens minerais utilizados pelo Homem, sendo
de especial importância para a história da humanidade. Os utensílios cerâmicos surgiram
a partir do período Pré-Neolítico, cerca de
25.000 anos a. C., e os materiais de construção (tijolos, telhas e blocos) provavelmente entre 6.000 e 5.000 anos a.C. (RESENDE, 2015).
A cerâmica desponta da observação da
natureza pelo homem e da necessidade de
armazenar água e alimentos em recipientes.
Surgiu quando o homem mudou seu estilo de
vida, de nômade passou a ser sedentário, ou
seja, da caça para a agricultura e pecuária.
Praticamente, pode-se dizer que a cerâmica feita de maneira mais elaborada surge no
Neolítico, quando então o homem passa a ser
agricultor, pastor e ceramista. Isso aconteceu
há 4.000 anos a. C. quando as peças cerâmicas, na forma de vasos, potes, jarros, foram
usadas para conservar alimentos, essências
e óleos. Também eram utilizadas como ornamentos, bijuterias, estátuas, funerárias e tijolos
para construção civil. No início da era Cristã,
em Roma, já eram fabricadas manilhas para
transporte de água (LIPOFF, 2015).

De acordo com a Arqueologia, como relata Guimarães (op. cit.), a cal surge na mesma época e é utilizada na construção das
pirâmides desde 3.000 a. C. Os minerais metálicos tem sua própria história na evolução
do aproveitamento dos recursos minerais, iniciando-se com o cobre no Paleolítico (18.000
a.C.), embora alguns apontem o evento para
o início do Neolítico.
Quando o homem passa de nômade
para a fase sedentária, ou seja, da caça para
a agricultura e criação, começa a viver mais
aglutinado e que efetivamente surge a cerâmica juntamente com a tecelagem. Pode-se
dizer que a cerâmica feita de maneira mais
sistemática surge no Neolítico, quando então
o homem passa a ser agricultor, pastor e ceramista, denotando um caráter sedentário e
gregário (BRANCANTE, 1981).
Antes da Idade da Pedra Polida (7.000
a. C.), o ser humano já se utilizava da argila,
uma substância tão corriqueira nas áreas úmidas, nos vales fluviais, nas planícies e depressões da crosta terrestre que, num primeiro
momento, pouco interesse despertava. Assim,
talvez tenha sido com o homem primitivo que,
devido a sua necessidade, passou a usá-lo e
provavelmente tenha despertado algum estímulo de respeito ou adorá-lo pela matéria-prima (RESENDE, 2015).
De acordo com Resende (2015), na atualidade, a argila continua sendo de extrema
importância para o homem, mas o respeito
não é proporcional. A sociedade utiliza produtos acabados oriundos da argila, porém, pouco se sabe do caminho percorrido até chegar
a uma telha que cobre os telhados de nossas
casas, por exemplo.
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A argila é passível de modelagem quando úmida, é impermeável e apresenta resistência quando seca e queimada, dotando-se
de uma durabilidade única, como têm provado as descobertas arqueológicas, além de
dar asas à criatividade artística do ser humano, como bem o fez Picasso.

tiguidade para a construção de casas, muros
e torres; as taipas e o pau a pique que até
hoje são utilizados principalmente em regiões
tropicais, servem de exemplos. Sem dúvida,
a argila foi o principal ou o primeiro veículo
que serviu o homem para expor o seu senso
artístico e prático.

Partindo da necessidade de armazenar
sua água e seus alimentos, percebeu-se que
do mesmo corpo de água de onde eram obtidos estes produtos, também poderia se obter matéria-prima para criar recipientes - esta
necessidade primeiramente foi atendida por
cascas de árvores, crânios de animais, etc.

PICASSO E A CERÂMICA

Dessas "vasilhas" nasceu a cerâmica,
Nenhuma outra criação industrial e artística reflete a capacidade criadora da mão
dos homens e a variedade de sua alma
manifestada em mil formas utilitárias e expressivas, nascida da mesma matéria-prima inorgânica, a mais pobre em todos os
povos e tempos: o barro (FIGUIER, 1870
apud BRANCANTE, 1912, p. 2).

A Argila através do tempo foi o meio
mais simples do homem expor suas ideias e
suas habilidades de improvisação e artísticas:
"A cerâmica deve ter sido a primeira das artes
conhecidas" (PLATÃO, apud BRANCANTE,
1981, p. 02). Da cerâmica surge a decoração. Deve-se a isto, o trabalho da mulher e
seu maior senso de estética, ainda mais que
ela era a ceramista dentro da divisão primitiva
do trabalho familiar. A decoração da cerâmica
em certo sentido traduz o estilo de um indivíduo e de um povo no espaço e no tempo.
Além do dote artístico, as conquistas de
ordem prática são de fundamental relevância,
pois influi diretamente na qualidade de vida.
A aspiração de abrigar-se em outros lugares
que não fossem aqueles determinados pela
natureza, levou o homem a desenvolver conhecimentos de engenharia e arquitetura. As
árvores e a argila eram os seus materiais. O
adobe , precursor do tijolo, era usado na An-

Um novo momento na vida de Picasso, que se inicia em 1948, quando o esse
passando em Golfe Juan, sem ter nada de
tão importante para fazer, resolve visitar uma
exposição em Vallauris, sul da França, no
atelier de cerâmica Madoura. Afetado com o
trabalho do ateliê, o pintor quis conhecer os
proprietários, Susanne e Georges Ramié, que
o acolheram e deram acesso livre e absoluto
aos materiais em troca da venda de seus trabalhos em cerâmica (HARRIS, 1997).
Conforme Lipoff (2015), os produtos
apresentados nesta exposição tinham efeitos da mudança do mundo provocados pela
guerra e por esse motivo, muitos artistas procurando se esconder da guerra, se refugiaram neste povoado. Esta exposição era realizada a cada verão e exigia afinco de cada
participante.
Picasso estava nesta exposição por
curiosidade e passou a ver a cerâmica como
um material revelador e que oferecia várias
maneiras de criar. Deixou então envolver-se e
passou a ser um apaixonado trabalhador de
cerâmica, pois tinha a necessidade de descobrir tudo sobre a terra e o fogo (BRASSAI,
2000).
Ela é vista como um material de grande
humildade, o qual se transforma num grande
transmissor de mensagens para o homem e
assim, durante aquele passeio pela exposição, Picasso por motivo de sua fama, estava rodeado de muitas pessoas, contudo não
deixava de fazer descobertas naquele mesmo dia. Ele fez render três peças que foram
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consideradas as testemunhas daquelas horas
de descobrimento (seus talismãs), que mais
para frente, foram fundidas em bronze para a
satisfação de todos (BRASSAI, 2000).
Após o término de algumas obras de
cerâmica, Picasso se refugia, talvez para analisar a importância e o que lhe acrescentava
ser um ceramista. Um ano depois, após encontrar as três peças que estavam em péssimo estado, Picasso parte novamente para
aquela feira de artesãos, como já havia feito
antes. E aquele episódio de cerâmica consegue manter a mente de Picasso ocupada,
não causando como no ano anterior aquele
espanto, ou seja, desta vez passa a ser algo
mais comum (LIMA, 2015).
Posteriormente, aquela visitação, ele entra em seu estúdio com uma quantidade de
argila, senta-se em seu banco e, atencioso,
passa a moldar sua primeira peça, que o levaria a moldar milhares de outras nestes longos
anos. Deixou de lado os pincéis e se afundou
deliberadamente nesta sua nova missão (LABBÉ, 2015).

Essas dúvidas levavam-no a um crescimento, pois lhe brota uma estranha necessidade de apropriar-se de um espírito de novas
criações, porque revolucionou diariamente,
como se fosse uma corrente misteriosa, uma
força interior que habitava o seu ser e tinha a
necessidade de apropriar-se de um espírito
de novas criações e expressar suas mensagens interiores.
Essa fase pode ser considerada um ciclo com sucessivas sequências, modulações,
evoluções cromáticas e delírios em suas concepções. Podemos verificar isso através das
formas inéditas de seus pratos, onde o molde
era feito à base de gesso e em seguida colocada a argila; também temos as esculturas
feitas através de placas de argila. Acredita-se
que antes de sua secagem em forno, apenas
com uma secagem parcial através do tempo,
e também outras características que serão
descritas posteriormente nesta pesquisa, pois
Picasso multiplicava a cada instante o formato de suas peças, estava sempre compondo uma obra com uma nova visão (HARRIS,
1997).

Doravante ao momento, graças ao prestígio das obras que Picasso realizaria em cerâmica, sua obra passa a ser considerada
como uma arte de grande importância, e aceita universalmente. Picasso era uma pessoa
que vivia de vários intercâmbios. Levava uma
vida cotidiana, que se utilizava das mesmas
palavras, dos mesmos sentimentos, mas tinha todo o respeito ao seu descobrimento
embora achasse que é permitido a todo ser
humano sentir-se múltiplo e variável a cada
instante e transformar-se conforme a evolução
da carreira.
O que levava a esse pensamento eram
as indagações sobre o ser de hoje, e o de
manhã à tarde, o de amanhã e o daqui a dez
anos. Este pensamento reflete no caráter artístico, pois o leva a ter um movimento rítmico
nas percepções quando se executa alguma
obra (LABBÉ, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao avaliar um trecho da história do artista Pablo Picasso vemos a concepção do artista
moderno, inventivo, desafiador, engajado em lutas sociais. Um artista revolucionário, considerado um dos mais célebres e importantes do século XX, que procurou evoluir a expressão de
sua arte no lado da inspiração, virtuosismo, criatividade, amplitude e intensidade, distanciando-se do estritamente acadêmico.
Ele criou obras de arte durante o movimento cubista, mas também produziu vários outros tipos de artes, como esculturas e cerâmicas, e sua chegada ao mundo da cerâmica foi
totalmente casual, contudo, uma vez que esteve em contato com ela, se tornou uma obsessão
chegando a trabalhar inúmeras horas em suas criações. Em pouco tempo chegou a produzir
mais 600 peças.
Apesar de, Picasso seguir a tradição cerâmica, não se pode dizer o mesmo para a
decoração da cerâmica, uma vez que se desviava dos temas tradicionais, para introduzir as
touradas, a pomba, a coruja ou elementos mitológicos, e assim, a cerâmica pode ser entendida como o contínuo desejo do autor em experimentar materiais e meios diferentes. O artista
não se limitou a trabalhar a cerâmica da maneira tradicional com os utensílios convencionais,
mas empregou outros materiais e técnicas.
Sua produção ensejou em: pratos, bandejas, copos, tigelas, recipientes, ladrilhos de piso
e azulejos, e sua contribuição ficou evidente em flexibilidade, fertilidade e genialidade. Ele abriu
caminho em todos os meios usados por artistas que confirmam que Picasso transformou a
história da arte do século XX.
O artista produziu mais de 633 peças de cerâmica, que são agora conhecidas e apreciadas como parte de seu legado e estabelecidas como padrão para artistas dos séculos
XX e XXI, é sem dúvida, ele é o grande culpado da modificação da imagem que a cerâmica
tinha, como sendo uma técnica artesanal do oleiro.
Aspira-se nesse artigo, primeiramente, ampliar os conhecimentos e novas visões desse
artista, apresentar também as visões pessoais criadas após a pesquisa bibliográfica, que não
retrata a realidade da forma como ela nos aparece, e sim como a interpretamos. Há necessidade de ter o olhar mais apurado para arte, refletido no caráter artístico, rítmico de percepções,
assim como fez Picasso, fazendo indagações de como essa cultura de arte pode permanecer
e ser valorizada, e o que se pode esperar dela daqui a 10 anos para não ser esquecida.
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RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS:GARANTIA DOS
OBJETIVOS E DIREITOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender a importância e o compromisso com a aprendizagem,
firmado no documento currículo da cidade para o ensino fundamental da secretaria municipal de
educação de São Paulo, prevê que o direito ao ensino de qualidade seja garantido a todos os
estudantes. Para tanto, se faz necessário ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos
dos três ciclos de aprendizagem do ensino fundamental que ainda não atingiram o desenvolvimento
cognitivo ou o domínio dos conceitos que garantam os direitos e expectativas de aprendizagem
para o respectivo ano, observados os resultados obtidos nas avaliações do acompanhamento
das aprendizagens, para efetivação de uma educação pública de qualidade, plural e democrática
em toda sociedade brasileira.

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

O

projeto de Apoio Pedagógico na prefeitura municipal de São Paulo tem como
premissa auxiliar estudantes com dificuldade de aprendizagem nos três ciclos
do ensino fundamental, garantindo o direito de aprender, com vistas à redução
da defasagem idade/ano e a evasão escolar.
Dados da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo- SME apontam que os estudantes que frequentam o projeto de recuperação paralela apresentam maiores taxas de
aprovação, quando comparados àqueles que não o frequentam.
É sabido que a reprovação, aumenta, gradativamente, os índices de evasão escolar,
projeto de Apoio Pedagógico repercute, diretamente, na recuperação e na garantia das aprendizagens de todos os estudantes.
É necessário acompanhar os estudantes, de maneira sistematizada, para garantir a evolução de suas aprendizagens, respeitando sua individualidade e seus conhecimentos prévios.
As ações formativas entre os professores de Recuperação Paralela fomentam e potencializam, a importância do projeto de Apoio Pedagógico no desenvolvimento e aprendizagem
dos estudantes, a necessidade de troca de experiências e formação dos professores que desempenham essa função dentro do ambiente escolar, a fundamentação de um trabalho entre
professor de recuperação paralela, professor da sala regular e coordenador pedagógico para
o avanço das aprendizagens dos estudantes.
Ao professor de recuperação paralela caberá a avaliação diagnóstica, agrupamentos que
considerem esse diagnóstico, plano de trabalho pautado no desenvolvimento das necessidades apresentadas, acompanhamento dos estudantes, por meio de instrumentos de avaliação
e registro, além de contemplar o previsto na portaria já mencionada.
A unidade educacional deverá priorizar ações aos educandos que necessitarem avançar
no desenvolvimento da competência leitora e escritora e de resolução de problemas, por meio
de anamnese realizada antes do início do projeto.
É fundamental discutir e elaborar, num processo colaborativo e participativo, orientações
ao trabalho de apoio pedagógico que objetivam potencializar os trabalhos já desenvolvidos,
bem como propiciar espaços formativos que subsidiem a prática docente e de acompanhamento, com vistas à superação das dificuldades de aprendizagem.
A garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no Currículo da
Cidade requer investigação, análise, elaboração, formulação, planejamento e tomada de decisões
coletivas. Por essa razão, cada comunidade escolar precisa revisitar o seu Projeto Político-Pedagógico à luz da nova proposta curricular, de forma a incorporá-la ao seu cotidiano em consonância
com a identidade e as peculiaridades da própria escola. O processo de construção deve envolver
a participação dos profissionais da educação e também dos estudantes e familiares. Além de
consolidar a incorporação do novo currículo, o PPP tem o propósito de fortalecer a escola para
que possa enfrentar os seus desafios cotidianos de maneira refletida, consciente, sistematizada,
orgânica e participativa (Currículo da Cidade- Língua Portuguesa, 2019 p.51).
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Possibilitar espaços para trocas e constituição da identidade profissional, organização
de encontros de formação que possibilitem ações compartilhadas com outros professores,
para constituição de um saber voltado à dificuldade de aprendizagem.
O primeiro passo é que o professor reconheça suas funções e esteja preparado para
lidar com o seu fazer no ambiente escolar. A SME tem identificado que, geralmente, o profissional designado nesta função precisa de apoio de ações formativas, pois nem sempre, ele
se reconhece como o docente que cria condições para o desenvolvimento de capacidades
e auxilia na recuperação das aprendizagens.
Assim, as trocas entre pares e o contato formativo, com apoio direto do Coordenador
Pedagógico, são essenciais à apropriação dessa identidade e a valorização do trabalho desenvolvido pelo professor de Recuperação Paralela.
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IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS E
ENCAMINHAMENTOS
A organização da documentação pedagógica é essencial para o acompanhamento das
aprendizagens, favorece olhar para o todo e, ao
mesmo tempo, para o indivíduo, ampliando e respaldando as ações de planejamento e avaliação.
Na ação de recuperação das aprendizagens, o registro torna-se a memória do percurso
traçado pelo estudante, possibilitando ao docente promover intervenções diretas e assertivas para sanar suas dificuldades.

Essa ação possibilita ao professor informar o que o estudante necessita e a realização
de um planejamento individualizado para atingir
o objetivo maior, que é o avanço nas aprendizagens.
A maneira pela qual os agrupamentos serão realizados possibilitará maior frequência no
projeto, é necessário estabelecer agrupamentos
por dificuldade de aprendizagem, mas é importante que as faixas etárias sejam respeitadas.
Agrupá-los por ciclo e dificuldade de aprendizagem é uma possibilidade de melhor aproveitamento do projeto por parte do estudante.

Visando estabelecer uma relação entre a
recuperação contínua, atividades diárias dentro
da sala de aula regular e recuperação paralela,
a padronização de encaminhamento e registro
é considerada essencial com o objetivo de estruturar as ações entre professor da sala de aula
regular, professor de recuperação paralela e as
ações da coordenação pedagógica, estabelecendo um registro único para encaminhamento
e acompanhamento das ações empreendidas
e observação dos avanços de aprendizagem,
possibilitando observações específicas e individualizadas sobre cada estudante.

O agrupamento de estudantes do ensino
Fundamental II no período próximo ao de sua
saída ou entrada, utilizando-se dos projetos existentes pela escola para adequação do horário
dos alunos e reduzir a evasão.

Em consonância com as propostas de
sondagem, estabeleceu-se um padrão pedagógico documental que norteará a observação
do estudante do encaminhamento para o projeto e terá seus avanços registrados bimestral e
semestralmente, além do acompanhamento da
gestão com relação à evolução das aprendizagens por estudante e por turma.

Os registros bimestrais e semestrais terão caráter diferenciado e serão realizados pelo
professor titular da sala de recuperação paralela ou por professores atuantes da recuperação
paralela, desde que estejam devidamente designados, o relatório bimestral tem o intuito de
acompanhamento das evoluções do estudante,
observando o protocolo de encaminhamento.

Essa ação possibilita àquele estudante
que não consegue atendimento, seguido ao seu
horário, que ele possa frequentar o projeto de
modo mais tranquilo e menos conflituoso. Por
fim, observar o desempenho do estudante nas
avaliações externas torna-se, também, parâmetro auxiliar nessa investigação, mas não o único.

Os encaminhamentos serão realizados
pelo professor regente da turma, desde que sejam observadas a dificuldade de aprendizagem
e a necessidade do estudante.
Os estudantes reprovados, com níveis
abaixo do básico e do básico, pela serão prioridades no encaminhamento para o projeto, através de uma análise diagnóstica inicial é necessária para o planejamento e estruturação das
ações, como os agrupamentos por dificuldade
de aprendizagem.
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ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
O acompanhamento, por parte da equipe
da coordenação pedagógica, permite a orientação de todos os professores envolvidos no
avanço do estudante.
Dessa forma, os mesmos dados produzidos no encaminhamento e nos relatórios bimestrais estarão na planilha que reunirá os dados dos estudantes por turma, com o intuito de
possibilitar que todos os envolvidos no projeto
tenham as informações consolidadas e disponíveis, inclusive para a utilização desses dados
na reunião com os responsáveis e durante o
conselho de classe.
Os estudantes, no início e no decorrer do
ano, são encaminhados ao projeto de Apoio
Pedagógico pelo professor regente, após o encaminhamento que será entregue ao coordenador pedagógico, o professor de recuperação
paralela deverá enviar uma autorização aos
responsáveis em que eles autorizam e responsabilizam-se pela frequência do estudante no
projeto.
Além disso, caso os responsáveis não
respondam, é interessante tentar outras formas
de contato, via coordenação pedagógica e, se
houver necessidade, solicitar reunião para averiguação.
Para isso, o professor realizará todas as
ações (avaliação, planejamento e registro) para
o desenvolvimento desse estudante, conforme
estabelece a normativa que rege o projeto.
No caso de faltas consecutivas o professor deverá encaminhar à coordenação a lista
de estudantes faltosos, semanalmente, para
contato com os responsáveis e averiguação do
motivo de sua ausência.
Em casos recorrentes, a equipe gestora
deverá convocar os responsáveis para reunião
com o professor titular da turma, o professor
de recuperação paralela e a coordenação pedagógica.

Esse tipo de ação visa conscientizar os
adultos da situação escolar do estudante e da
importância da recuperação paralela para o
avanço das aprendizagens, bem como fortalecer o vínculo entre escola e família.
Nos casos em que o estudante não pode
comparecer ao projeto, os responsáveis pelo
estudante deverão preencher uma declaração,
informando o motivo pelo qual o menor, sob sua
tutela, não pode comparecer ao projeto, responsabilizando-se, assim, por possíveis prejuízos às
aprendizagens dos educandos.
Após a desistência do projeto professor
da sala de aula regular, inclui-se uma observação nos registros pedagógicos, informando
que o estudante encaminhado à Recuperação
Paralela não poderá comparecer ao projeto e
as medidas de recuperação contínua.
Com a desistência do estudante, o professor solicitará à secretaria a exclusão do estudante da lista padrão, podendo inserir outro
nome. O professor deverá excluir esse nome somente se houver declaração dos responsáveis.
Sanadas as dificuldades de aprendizagem do estudante, solicitar sua exclusão da
lista padrão, podendo inserir outro nome à lista
e informar aos responsáveis, em um relatório
final, os motivos pelos quais ele ou ela sairá do
projeto.

SONDAGEM DE MATEMÁTICA
Sondar é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção e um propósito
claro, o de conhecer o estado das coisas, ou
seja, tem uma concepção é formativa. A sondagem também tem o papel de mostrar o ponto
de partida, sem o qual não se pode traçar mapa
algum.
Cabe ressaltar que a sondagem é apenas
mais um instrumento, e não o único, a ser
utilizado para diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e identificar encaminhamentos. Há, como se sabe, outras
avaliações e procedimentos que permitem realizar esse diagnóstico para analisar o processo de aprendizagem, auxilian30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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do os professores a realizar intervenções
precisas e qualificadas. Nesse sentido, o
mais importante é o olhar atento e cuidadoso para os conhecimentos apresentados pelos estudantes e suas dificuldades
(Documento Orientador para Sondagem
de Matemática: Ciclo de Alfabetização e
Interdisciplinar, 2018 p.07).

A sondagem de números é uma avaliação diagnóstica e processual elaborada para
acompanhar a evolução da escrita numérica
dos estudantes. É um momento intencional,
planejado para esse fim e a partir de alguns
critérios que permitirão ao professor identificar
os avanços e as dificuldades dos estudantes.

Para um professor alfabetizador, conhecer o estado das coisas serve para antecipar
um plano estratégico mais criterioso, para estar
mais confiante de que sua trilha vai dar certo e
todos os estudantes de sua turma aprenderam,
sem exceções.

Na sondagem devem ser utilizados, para
observação e análise, as diferentes categorias
de números, conforme apontadas familiares e /
ou frequentes, opacos, transparentes, que terminam em zero, compostos por algarismos iguais,
que permitem observar o processo de generalização do sistema de numeração decimal, com
zeros intercalados.

A sondagem de Matemática para o Ciclo
de Alfabetização avaliará escrita numérica e resolução de problemas na perspectiva da Teoria
dos Campos Conceituais de Vergnaud.
No Ciclo Interdisciplinar, abordará somente a resolução de problemas, nessa mesma
perspectiva, a matemática também faz parte do
processo de alfabetização, sendo assim, não
podemos dissociá-la da aquisição da escrita e
leitura e, por conseguinte, do processo de aquisição de conhecimento matemático.
Vivemos em um mundo cercado de números e, por isso, é importante compreender
como os estudantes criam suas representações
numéricas e de escrita, sobretudo, como leem
o que está à sua volta.
Na sondagem dos números os dados
coletados não servem apenas para uma quantificação, mas principalmente para qualificar a
ação pedagógica, a qualificação desses dados
possibilitará, após a sua análise, a promoção de
intervenções nos processos de aprendizagem
e, por consequência, de avanços necessários.
Devendo ser aplicada apenas para os 1º,
2º e 3º anos (Ciclo de Alfabetização), na qual
escreveram uma lista de números de diversas
ordens e classes, ditados pelos professores,
esse conhecimento será avaliado a partir da
escrita e da leitura que os estudantes farão desses números.

Provavelmente, é possível que haja, ainda, alguns estudantes que escrevem números
apoiados na fala, quer seja na dezena simples,
na centena simples, na unidade de milhar e é
importante saber quais são eles e em que ordem numérica apresentam essas dificuldades,
para planejar intervenções pedagógicas.
A escrita de números deve ser individual,
cada estudante em meia folha de papel sulfite
deverá escrever seu nome, com as explicações
do professor, realizarão um ditado diferente, ao
invés de palavras, serão números de diversas
grandezas e categorias. Combine com eles
como será a organização da escrita na folha
de cada um dos números.
Após o ditado, analisar as escritas e registrar suas observações, cabendo ao professor decidir se será preciso ditar mais números,
apoiando-se e nas categorias de números, para
que se tenha mais clareza sobre os conhecimentos que os estudantes possuem em relação
às características de um determinado número
ou categoria de números (familiar, opaco, transparente etc) de maneira que os dados obtidos
possam subsidiar as intervenções e (re)planejamento do professor,
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Para além do certo ou errado, temos um
processo de construção que está diretamente envolvido na resolução de um
problema. O olhar dos professores, especialmente sobre como um estudante
soluciona um problema a ele apresentado, dará indícios de quais conhecimentos
esse estudante possui e quais precisam
de aprofundamento. A sondagem da Resolução de Problemas nada mais é do
que uma avaliação diagnóstica e processual que propicia acompanhamento da
aprendizagem dos estudantes quanto a
esse objeto de conhecimento, tanto no
campo aditivo, quanto no campo multiplicativo ( Documento Orientador para
Sondagem de Matemática: Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar, 2018 p.10)

Para a sondagem de problemas é necessário que cada estudante, receba uma folha
com o enunciado dos problemas, não sendo
necessário colocar as ideias envolvidas, elas
são referências apenas para o professor.
Os estudantes poderão ser organizados
em pequenos grupos, porém a resolução deverá ser individual.
Para os alunos não alfabéticos, os enunciados deverão ser lidos pois, neste momento,
não iremos avaliar a leitura, mas o conhecimento matemático utilizado para a solução de um
problema.
Os problemas não precisam ser aplicados todos de uma vez, podem ser distribuídos
ao longo de uma semana, de um mês, dependendo da rotina estabelecida pelo professor.
É fundamental para o bom diagnóstico a
realização de duas sondagens de matemática,
a de números e a de resolução de problemas.
Caberá aos professores, seguindo as orientações da coordenação pedagógica, analisar de
forma integrada os dados das duas planilhas
(Números e Resolução de Problemas) para obter uma maior percepção acerca da proficiência
do estudante no que diz respeito ao conhecimento matemático.

Os resultados das sondagens, em conjunto com os demais instrumentos que a escola utiliza para acompanhar a aprendizagem
dos estudantes, podem auxiliar os professores
a tomar decisões, propondo novas situações
didáticas que permitirão, a partir das dificuldades apresentadas pelos estudantes, promover
avanços ainda maiores na aprendizagem de
conhecimentos matemáticos.

SONDAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
A concepção de alfabetização adotada
no currículo da cidade de São Paulo afirma que
as crianças aprendem os usos e as formas da
linguagem que se usa para escrever, ao mesmo
tempo em que compreendem a natureza alfabética do sistema de escrita do português.
No processo de alfabetização inicial há
um conteúdo que precisa ser tematizado prioritariamente, que é a compreensão do sistema de
escrita. A compreensão que temos hoje tanto de
linguagem, quanto do processo de alfabetização
em si recomenda que, ainda que haja a necessidade de se priorizar esse conteúdo, as atividades
de ensino precisam orientar-se discursivamente.
É nesse contexto, da linguagem na sua
complexidade, que a sondagem deve ser pensada, em seus três diferentes momentos. Analisar a trajetória da turma e os processos de
ensino é ação fundamental do planejamento,
em especial ao início do ano letivo,
Como nas demais práticas de escrita na
escola, a sondagem deve ser oferecida
diante de uma situação comunicativa. É
possível, por exemplo, propor a escrita
de uma lista de animais que podem visitar em um passeio ao zoológico; ou uma
lista de frutas que usarão para fazer uma
sobremesa. Além disso, as palavras ditadas devem pertencer a um mesmo campo semântico, por exemplo: lista de brinquedos, de material escolar, ingredientes
para uma receita etc. Estas são escolhas
importantes diante da necessidade de se
pensar o uso social da linguagem nas práticas de ensino ( Documento Orientador
para Sondagem de Língua Portuguesa:
Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar,
2018 p.7).
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A partir dos resultados da turma, produtos
de avaliações externas, internas e demais instrumentos avaliativos da escola é possível planejar
estratégias didáticas que potencializam a prática docente e que sejam mais acertadas para
aquela turma.

Para sua realização, alguns aspectos
procedimentais devem ser considerados, entre
eles, realizar a sondagem em um papel sem
pauta, ditar palavras iniciando-se pela polissílaba, depois a trissílaba, a dissílaba e a monossílaba, sempre nesta ordem.

Avaliar as aprendizagens, na perspectiva
da avaliação formativa, significa acompanhar os
processos de ensino e de aprendizagem, realizando os ajustes necessários ao planejado para
atender suas reais necessidades.

Não ditar sílabas contíguas, não ditar escandindo as palavras, mas normalmente, após
a lista de palavras, ditar uma frase que envolva
pelo menos uma delas, para verificar se a escrita permanece estável.

Nesse sentido, a sondagem é um importante recurso, principalmente no ciclo de alfabetização. É importante que as diferentes esferas de atuação conheçam e analisem o que os
estudantes já sabem e o que ainda precisam
aprender em determinado ano.

Solicito que os estudantes, imediatamente, após a escrita de cada palavra, leiam o que
escreveram, para verificar a relação que estabelecem entre a escrita e a leitura (procedimento
importante à confirmação da hipótese de escrita).

A sondagem de língua portuguesa para o
ciclo de alfabetização avaliará a escrita e leitura
dos estudantes, os dois processos são complementares e essenciais à alfabetização,
As pesquisas na linha psicogenética deslocaram o foco de investigação do “como
se ensina” para o “como se aprende” e
colocaram, no centro dessa aprendizagem, uma criança ativa e inteligente: um
sujeito que pensa, que elabora hipóteses
sobre o modo de funcionamento da escrita, porque está presente no mundo onde
vive; que se esforça por compreender
para que serve e como se constitui esse
objeto e que aprende os usos e formas
da linguagem que se usa para escrever,
ao mesmo tempo em que compreende a
natureza alfabética do sistema de escrita
em português (Currículo da Cidade: Língua Portuguesa, 2019 p.69).

Oferecer letras móveis aos estudantes
que se mostrarem resistentes quanto à produção escrita (nestes casos, o professor faz o registro de como ficou a escrita).
Além da lista de palavras, é produzido
com os alunos do 2º ano realizar a escrita de
texto que se sabe de memória, que pode ser
uma parlenda, cantiga, trecho de música etc.
Nesse caso, as crianças podem escrever, de maneira mais autônoma, e o professor
circular entre elas para realizar as intervenções
necessárias, como lembrar trechos do texto de
que se esqueceram, por exemplo. O texto escolhido precisa fazer parte do repertório cultural infantil para que a preocupação da criança
não seja dirigida ao que escrever, mas a como
fazê-lo.

Para os 1º e 2º anos, momento em que
os estudantes estão se apropriando do sistema
de escrita alfabético (SEA), a sondagem das
hipóteses de escrita se pautará em uma lista
do mesmo campo semântico, ditada pelo professor aos estudantes.

Esse é um desafio maior e pode ser realizado por aqueles que se encontram mais próximos à hipótese de escrita alfabética. O que está
em jogo, ainda, é a aquisição do sistema de
escrita, mas já é possível verificar, entre outros,
a segmentação do texto em palavras.

Trata-se de uma escrita individual na qual
os alunos registram palavras ditadas pelo professor e sem consulta a fontes impressas ou
intervenções específicas que possam interferir
na escrita do estudante.

Para o 3º ano do Ciclo de Alfabetização,
a sondagem poderá ser realizada pela reescrita
de texto, cuja finalidade é possibilitar ao estudante a apropriação de recursos da linguagem
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escrita e de organização do texto, assim como
de procedimentos de escritor: planejamento, revisão processual e final.
O desafio, na reescrita de texto, está em
como escrever algo que já existe, assegurando aspectos essenciais à preservação do texto original. Este não é um desafio simples, há
muitas questões em jogo. Com intencionalidade
de respeitar a progressão temática, preservar
as ideias e os conteúdos do texto-fonte, observar as características da linguagem escrita e
do registro literário, realizar as operações de
produção de texto planejamento, textualização
e revisão.
Uma vez que os processos de escrita e
leitura são complementares, a sondagem de leitura também será adotada, avaliar a leitura dos
estudantes em fase de aquisição do SEA, assim
como privilegiar tais atividades nas rotinas, permite, entre outras coisas, a compreensão sobre
as estratégias utilizadas por eles ao ler, ainda
que sem saber ler convencionalmente,
Ao realizar as atividades de leitura, é recomendável que a aplicação seja feita
individualmente ou em grupos pequenos
de estudantes. Quando estão muito próximos, há uma tendência natural, em especial entre os que têm hipótese de escrita
não-alfabética, de esperar o colega fazer
a atividade para, então, copiar. Além disso, a observação pelo professor, durante
a execução da atividade, é fundamental
para uma análise adequada em relação
aos níveis propostos neste documento. É
possível, por exemplo, que alguns estudantes apaguem os primeiros traços feitos, ao notar que sua primeira indicação
não foi a adequada. Tal processo pode
indicar um avanço em relação às estratégias que a criança utiliza para ler – ainda
que não convencionalmente (Documento Orientador para Sondagem de Língua
Portuguesa: Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar, 2018 p.15).

Para cada um dos três anos do ciclo de
alfabetização, há a indicação de atividades de
leitura que melhor avaliam as habilidades dos
estudantes de cada ano.
Assim como para a sondagem de escrita,
a orientação é que os estudantes realizem as
atividades individualmente e sob a observação
do professor. Para os 1º e 2º anos, avaliar a
capacidade de aquisição do SEA, no que diz
respeito à localização de nomes em listas. Para
o 3º ano, avaliar as capacidades relacionadas
às práticas de leitura, ao realizar as atividades
de leitura, é recomendável que a aplicação seja
feita individualmente ou em grupos pequenos
de estudantes.
A consolidação dos dados da sondagem,
é de extrema importância, esse processo de
acompanhamento das aprendizagens, que tem,
por finalidade, a garantia da qualidade do ensino oferecido aos estudantes do ciclo de alfabetização.
Sabemos que as crianças, frequentemente, avançam em relação à aquisição do SEA
e as suas aprendizagens. O estudante que
hoje está na hipótese silábica com valor, por
exemplo, em pouco tempo pode ter a hipótese alfabética sobre o SEA, e esse olhar só é
possível aos que acompanham esse processo
diariamente. De modo que a ênfase ao se realizar a sondagem, principalmente para a escola,
deve ser a intervenção necessária ao avanço
de cada estudante.

30 - Novembro/2021 - Educar FCE

363

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e uma escola pública de qualidade para todos os estudantes, é importante que todos atores do âmbito educacional analisem os eixos estruturantes, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento do seu componente curricular, identificando as possíveis integrações entre
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular e das diferentes áreas do conhecimento, compreendendo o papel que cada objetivo de aprendizagem
e desenvolvimento representa no conjunto das aprendizagens previstas para cada ano de
escolaridade.
Avaliando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados em anos anteriores, é possível diagnosticar em que medida quais objetivos já foram alcançados, e o quanto
é possível identificar como poderão contribuir para as aprendizagens seguintes de cada ano
ciclo.
Estratégias de ensino, definem o que vão realizar, o que esperam que seus estudantes
façam e o tempo necessário para a execução das tarefas propostas, lembrando que a diversidade de atividades enriquece o currículo, vivo e transformador, na perspectiva de uma
educação integral.
Assegurar o conjunto de atividades propostas que componham um percurso coerente,
que permita aos estudantes construir todos os conhecimentos previstos para aquele ano de
escolaridade, possibilita a criação de um currículo integrador.
Selecionar os materiais pedagógicos mais adequados para o trabalho com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, contemplando livros didáticos e recursos digitais,
acabam por envolver os estudantes em momentos de reflexão, discussão e análise crítica,
para que também possam avaliar e contribuir com o seu próprio processo de aprendizagem,
registrando o próprio percurso e o do estudante e verificando quais objetivos ainda não foram
alcançados.
Os resultados das sondagens, em conjunto com os demais instrumentos que a escola
utiliza para acompanhar a aprendizagem dos estudantes, podem auxiliar os professores a
tomar decisões, propondo novas situações didáticas que permitirão, a partir das dificuldades
apresentadas pelos estudantes, promover avanços ainda maiores na aprendizagem de conhecimentos matemáticos e de língua portuguesa.
Analisar a trajetória dos estudantes e os processos de ensino pelos quais trilharam é
parte fundamental do planejamento, em especial ao início do ano letivo. As aprendizagens
dos estudantes acompanhadas, na perspectiva da avaliação formativa, significam observar a
trajetória, os processos de ensino e de aprendizagem, realizando os ajustes necessários ao
planejado para atender suas reais necessidades.
De maneira que a sondagem é um importante recurso, no ciclo de alfabetização, fase
em que a criança se apropria e consolida seus saberes a respeito do Sistema de Escrita Alfabético (SEA), permitindo ao professor acompanhar os avanços e conhecer o que os alunos já
sabem em relação à aquisição da base alfabética, para poder intervir de forma mais ajustada
nas diversas situações didáticas que envolvem a reflexão sobre o SEA.
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Os estudantes aprendem na interação tanto com o objeto de conhecimento, quanto com
parceiros mais experientes a respeito do que se está aprendendo, de modo que a construção
de conhecimento não é linear, acontecendo por meio de um processo que sugira apropriações de aspectos possíveis de serem observados no objeto de conhecimento, nos diferentes
momentos.
Assegurando o processo de apropriação, é possível que se consiga realizar, em cooperação, tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas autonomamente, contribuindo
para a criação da zona proximal de desenvolvimento, instaurando-se, assim, a possibilidade
de que esse estudante avance, tornando-se autônomo para a realização de tarefas que não
conseguiria realizar anteriormente.
A sondagem é uma prática pedagógica que possibilita saber o que pensam as crianças
sobre um conhecimento específico, para saber de suas intenções quando declaram um saber.
Com a possibilidade de se investigar o que não se vê a olho nu, o que não está nas
palavras nem na voz, mas sim no pensamento, não apenas resultados superficiais sobre uma
folha em branco, mas sim enxergar as profundezas.
No desejo de compreender o que se passa na cabeça das crianças porque sabem que
compreender isso pode ajudar a compreender como eles mesmos, professores, pensam.
Nesse sentido que dizemos que a sondagem é uma atividade do professor, não da criança,
elas simplesmente pensam e escrevem como acham que deve ser.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho discutiu o ensino da música na educação infantil, baseando-se em
concepções dos teóricos da área. Pretende refletir sobre os caminhos possíveis para a música
no meio escolar e são apresentadas propostas e práticas diversificadas que podem subsidiar
a atuação do professor nessa realidade. Discute também algumas ligações e probabilidades
de diálogos entre o lúdico, que é próprio da infância e a cultura da música. Aborda o conceito
de musicalização e as cantigas de roda, reconhece como são importantes as canções que
resgatam a história e as tradições da sociedade, assim como é um recurso para as crianças
se relacionarem com a cultura de outros países. Observa-se que a música já está diariamente
na escola, principalmente na educação infantil, mas a falta de formação musical por parte do
professor que utiliza as atividades musicais como recurso para disciplinar
ou em festas sazonais, desfigura o verdadeiro ensino da música na escola. Considerando as
reflexões realizadas e as atividades propostas, são levantados caminhos e possibilidades de como
o professor atuará na sala de aula.

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

O

objetivo geral deste estudo foi discutir o ensino de música na Educação Infantil, sua utilização em sala de aula, abrangendo práticas de educação musical
baseada na vivência, percepção, criação e interpretação, e que desenvolvam
aspectos diversos da música como fenômeno artístico e cultural.
Como objetivos específicos reconhecer a importância que estas canções desempenham
como forma de resgatar a história e os costumes das sociedades, bem como a possibilidade
de ser um veículo para que as crianças tenham contato com a sua cultura e de outros povos;
favorecer o controle rítmico-motor; cultivar o uso da voz falada e cantada; estimular a criatividade em todas as áreas; desenvolver as percepções auditiva, visual e tátil. Isso tudo que
a música proporciona ao aluno e mais, aumenta a concentração, a atenção, o raciocínio, a
memória e a associação, etc.
Justifica-se esse trabalho na medida em que, a escola deve proporcionar situações
em que a criança possa ampliar seu potencial criativo, favorecendo o desenvolvimento do
seu gosto estético e aumentando sua visão de mundo. Quando a criança ouve uma música,
aprendendo uma canção, brincar de roda, participa de brincadeiras rítmicas ou de jogos de
mãos, ela recebe estímulos que a despertam para o aprendizado.
Pergunta-se como o professor pode trabalhar o ensino de música na Educação Infantil?
Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica dos autores teóricos especialistas no
tema como Cascudo (2001); Brito (2003); Alencar (2010), Akoschky (1996), entre outros.
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CONCEITO BREVE DE MÚSICA
Ao longo da história a linguagem sonora
da música tem acompanhado o homem em diferentes momentos e ocasiões, como eventos
comemorativos, rituais, manifestações culturais
e etc.
Existem várias definições para a música,
para alguns ela é considerada uma linguagem,
para outros é arte e até mesmo ciência. Também há música para os mais diversos fins: dançar, pular, alegrar, relaxar, descontrair, emocionar, dormir. Assim a música representa a arte
do ser humano se expressar através do som.
A música está dividida em quatro partes:
som, melodia, harmonia e ritmo segundo (Weigel 1988 apud Barreto e Chiarelli). Logo, o som
é tudo aquilo que emite alguma vibração sonora. A melodia é a sequência ordenada dos sons
num sentido lógico; a harmonia é representada
por vários sons que juntos somam harmonicamente, compreendidos como um único som; o
ritmo são os sons de maneira organizada, considerando o tempo e diferentes estilos a serem
executados.
É evidente que o som está presente em
todas as partes que compõem a música e sem
o mesmo não seria possível o homem expressar seus sentimentos e afetos. Pode-se perceber algum tipo de efeito sonoro em todos os
lugares: em casa, na rua, na escola. Valorizar os
sons do ambiente é uma forma de se perceber
no contexto social.
Vale ressaltar que o processo de educação através da música não deve ter por objetivo
formar futuros músicos, mas auxiliar no desenvolvimento integral da criança.
A musicalização pode contribuir com a
aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento
cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo
da criança.
A escola deve oferecer em seu currículo
o ensino de música, seja em atividades com
bandinha rítmica, flauta, músicas cantadas, etc.

A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA NO
CONTEXTO ESCOLAR
O uso da música em escolas tem revelado sua importância, através de canções, o aluno
explora o ambiente e cresce do ponto de vista
emocional, afetivo e cognitivo, cria e recria situações, que ficarão gravadas em sua memória
e que poderão ser reutilizadas quando adulto.
Construir instrumentos musicais e objetos
sonoros é também uma atividade que desperta
a curiosidade e o interesse dos alunos. Partindo
de uma ideia geradora (construção de cotidianos), podem-se abordar diferentes conteúdos:
sensibilização ao som e a seus parâmetros, altura, duração, intensidade e timbre, sonorização
de imagens, textos e canções, identificação e
classificação de instrumentos folclóricos.
Contextualizar a música compreende
adotar diferentes modos de abordagem através
de pesquisas relacionadas aos outros eixos de
ação. É considerada produção artística, o fazer,
o pintar, o cantar, dançar, representar, desenhar
e modelar.
A arte é um excelente instrumento para
a manifestação das emoções. O inconsciente
produz imagens que são a expressão dos sentimentos: alegrias, tristezas, dúvidas, medos, sonhos, desejos. Estas imagens do inconsciente
são comunicadas através de expressões plásticas, musicais, corporais, bem como através da
linguagem verbal na poesia ou na prosa.
As diferentes linguagens: visual, musical,
cênica, corporal e outras mais, estão associadas, nos dias atuais, às novas tecnologias, valores e evolução em diversos segmentos. Assim,
a Arte não pode estar dissociada do meio onde
os alunos se inserem. O aluno aprende quando o conhecimento se torna significativo para
ele, quando estabelece relações entre o que se
aprende e o que já conhece.
A Arte é tão importante quanto às outras
disciplinas curriculares e deve ser considerada
como um meio de estimular a criatividade, a
linguagem, aprender a diversidade cultural, ex30 - Novembro/2021 - Educar FCE
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pressar sentimentos e pensamentos e contextualizar.
Quando a escola promove o contato com
atividades culturais o aluno aprende a dar valor
a uma peça musical, a uma apresentação de
teatro, a apreciar gêneros de músicas melhora
a sua criticidade e seus conhecimentos.
A criança interage o tempo todo com o
meio e a música, e esta interação transmite
emoções e identificações. Trabalhar com música significa estudar a linguagem musical, explorar sons, resgatar repertório musical da infância,
pois esses conhecimentos não precisam de formação específica (musical) do aluno.
O benefício de trabalhar a música em sala
de aula de forma consciente proporciona aos
alunos a oportunidade de interagir com os demais, autodisciplina e desperta a consciência
rítmica e estética. É através da musicalidade vivida e sentida intensamente que o aluno pode
obter um desenvolvimento pessoal mais rico e
abrangente, podendo se tornar um ser melhor.
A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda criança,
ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, proporciona uma educação profunda
e total,
A música como sempre esteve presente
na vida dos seres humanos, ela também
sempre está presente na escola para dar
vida ao ambiente escolar e favorecer a
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação
(FARIA 2001, p. 24),

A CRIANÇA E A PERCEPÇÃO DA
MÚSICA
A música já é percebida pela criança até
mesmo durante a gestação, segundo Brito “O
envolvimento das crianças com o universo sonoro começa antes do nascimento [...]” (BRITO
2003, p.35).
Uma das pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de Toronto, no Canadá,
comprovou que “os recém-nascidos expostos a

uma melodia serena permanecem tranquilos''.
Mas a autora ainda acrescenta que “a influência
da música vai muito além de acalmar ou agitar
bebês e crianças”,
O potencial da inteligência humana é determinado pelos genes de cada pessoa,
no entanto são necessários estímulos
para colocar essa inteligência em prática,
e é justamente aí que entra a música. Já
que o estímulo sonoro aumenta as conexões entre os neurônios e, de acordo com
cientistas de todo o mundo, quanto maior
a conexão entre os neurônios, mais brilhante será o ser humano (BRITTO, 2006
p.23).

A música entra na vida da criança, desde os seus primeiros dias através das canções
que a mãe ou pai cantam, embalando-a. Essas
músicas os pais aprenderam com seus pais,
quando eram pequeninos e são preservadas na
memória através da imagem dos pais cantando.
Quando a criança cresce seu repertório
aumenta e surgem as canções de bater palmas
e pés, a dança, as brincadeiras de roda, etc. E
assim aumenta o repertório da sociedade cultural que pertence. Conforme Joly (2003):
A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a
cada dia e é dessa forma que faz música:
brincando. Sempre receptiva e curiosa,
ela pesquisa materiais sonoros, inventa
melodias e ouve com prazer a música de
diferentes povos e lugares (JOLY 2003 p.
116).

Através da brincadeira de exploração
como: brinquedos sonoros, experiência da sua
voz, imitando o que ouve, a criança começa a
dar significado aos sons, que para ele, antes
eram isolados, agora agrupa de maneira que
faz sentido para ela.
Avaliando o quanto é importante essa experiência para a criança Maffioletti (2007) escreve que: “É isso que fará dela um ser humano
capaz de compreender os sons de sua cultura
[...]” (p. 130).
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Através desse contato a criança desenvolverá a identidade da música que escuta e é
assim que ela adquire significado diferenciado
em cada cultura. Elas acabam se acostumando com esse padrão sonoro de organização,
permitindo formar vínculos com os outros, com
a cultura e também com as tradições do país
onde se vive,
A música é uma linguagem cultural, consideramos familiar aquele tipo de música
que faz parte de nossa vivência; justamente porque o fazer parte de nossa vivência
permite que nós nos familiarizemos com
os seus princípios de organização sonora,
o que torna uma música significativa para
nós (PENNA 2008 p. 21).

Dessa maneira é importante a criança
ter contato com a música na escola, porque
é nessa faixa de idade que a criança começa
a construir seu saber, que utilizará para a sua
vida. Mas é importante que a criança entenda
esse processo, para tudo isso ocorrer. Gordon
(2000) ressalta que:
Através da música, as crianças aprendem
a conhecer-se a si próprias, aos outros e
à vida. E, o que é mais importante, através da música as crianças são mais capazes de desenvolver e sustentar a sua
imaginação e criatividade ousada. Dado
que não se passa um dia sem que, forma ou doutra, as crianças não ouçam ou
participem música, é-lhes vantajoso que
a compreendam. Apenas então poderão
aprender a apreciar, ouvir e participar na
música que acham ser boa, e é através
dessa percepção que a vida ganha mais
sentido (GORDON 2000, p. 6).

Embasados nessa realidade, apresenta-se possibilidades práticas que, centradas na
realidade das escolas brasileiras e em perspectivas atuais da área de educação musical,
buscam possibilitar aos professores de música,
alternativas para redefinir, repensar a desenvolver propostas efetivas de ensino em seu campo
de atuação.

De acordo com Brito, (2003), interessa
verificar as habilidades musicais que se desenvolvem quando se canta em grupo, pois “Cantando coletivamente, aprendemos a ouvir a nós
mesmos, ao outro e ao grupo todo”.
Dessa maneira, através da conectividade
com o outro, encontra-se alguma coisa que possa ser comum e unificar o grupo. Integrar o som
com o corpo e ver as reações que ele proporciona, é algo que dá prazer, mas é preciso que
deixem as crianças se expressarem também
através do canto. Como ensina Brito (2003):
É certo que música é gesto, movimento,
ação. No entanto, é preciso dar às crianças a possibilidade de desenvolver sua
expressão, permitindo que criem gestos,
que observem e imitem os colegas e que,
principalmente, concentrem-se na interpretação da canção, sem a obrigação de
fazer gestos comandados durante o tempo todo [...] (BRITO 2003 p.93):

Nas aulas as crianças podem trocar e inventar outra letra para a música, e elas acham
divertido e muito engraçado. É possível também
ensinar a criar gestos ao mesmo tempo em que
cantam, imitando os colegas ou fingindo que
tocam um instrumento. Mesmo os que não cantam com os colegas, participam gesticulando
na canção, o que pode ser considerada como
uma participação na atividade.
Convivemos no dia-a-dia com a música
em diversos lugares, na família, no supermercado, loja, sala de espera, restaurante, e outros
ambientes, onde são comuns ter a música, e às
vezes nem tomamos conhecimento. Durante a
nossa história e entre os diversos povos, a música sempre esteve presente, e foi utilizada para
variadas finalidades: para se divertir, vender produtos, fazer cultos, fazer cura, e passar ideias.
É muito importante ensinar música na
escola. Forquin e Gagnard (1982) “avaliam o
ensino da música como um excelente benefício para a formação dos indivíduos, seu desenvolvimento e o equilíbrio da personalidade da
criança e do adolescente”.
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Muitos professores têm defendido incluir
de novo o ensino de música nas escolas. Hentschke (1995) diz defender também a retomada
do ensino de música nos currículos escolares,
como uma maneira de desenvolver e sensibilizar o aluno a arte e a estética, a criatividade,
melhorando sua cognição, afetividade e desenvolvendo a comunicação verbal e não verbal
do aluno.
Arcangeli, (2008) faz menção dos benefícios que traz o estudo do canto para quem o
pratica, e foi esse exato objeto de estudo que
fez cientistas da Universidade de Frankfurt, comprovar através de experimentos feitos com coristas “a crença de que existe uma relação positiva
entre cantar, bem-estar e sistema imunológico”.
No Brasil, estudiosos mostram também que o
canto melhora vários pontos cerebrais, estimulando uma atividade maior dos neurônios.
É importante assinalar o enorme valor das
canções como instrumentos para representar
a nossa cultura, elas transmitem e conservam
elementos da cultura dos povos, de um país,
e pode ser feita essas representações com as
canções do folclore regional e também das cantigas de roda.
A canção folclórica retrata costumes de
um povo e se refere à lenda, mitos, comida,
festa, utensílio, brincadeira e enfeite, que foram
cultivados e se transmitem de geração em geração. Assim, essas canções são representadas
como uma expressão da cultura e riqueza de
um povo. Infelizmente essas canções folclóricas
estão aos poucos sendo esquecidas.
Se olharmos as crianças brincando será
difícil elas estarem cantando as canções folclóricas, a razão disso pode estar na relação que
elas têm com a música tocada nas mídias. Vemos isso quando se aproximam as datas de
comemoração do Dia das Mães, dos Pais, do
índio, que a escola comemora e ensaia só músicas para agradar seus familiares e para terem
uma imagem boa da escola.

“Contudo, enquanto a imagem institucional fica reafirmada, essa prática do canto funciona para distanciar ainda mais o professor
das suas responsabilidades de planejamento
e condução do processo de aprendizagem. ”
(TOURINHO, 1993, p.97-98),
Partindo desta realidade entende-se que
a música é pensada nas escolas e se
ela é realmente considerada fundamental para a formação plena da criança aos
olhos dos educadores e profissionais da
educação infantil. Como disse Tourinho,
"defender o lugar da música na escola
é, em parte, não o aceitar como uma
atividade neutra para, então, entendê-la
como influente na formação dos indivíduos” (TOURINHO, 1993, p.94).

Assim, a primeira obrigação do professor
de música é fazer com que todos se conscientizem da sua importância para que não seja
somente um motivo, mas como essencial para
desenvolver 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).
Há muitas possibilidades que a canção
desempenha, diverte, ensina, alegra, mas há
também outra função que é de trabalhar conteúdo específico musical como altura, ritmo, reconhecer instrumentos e muitas outras teorias
relacionadas à música propriamente dita. Como
escreveu Brito:
Algumas canções, pelos temas que enfocam, podem servir ao desenvolvimento
de outras atividades, musicais ou não.
Às vezes, é a canção que nos remete a
outros conteúdos, ao passo que outras
vezes ocorre o contrário: algum projeto
que vem sendo desenvolvido pelo grupo
pode estimular a introdução de determinada canção (BRITO, 2003, p. 119).
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Ao empregar a canção como ferramenta que promove o desenvolvimento da criança, tem um aspecto que precisa ser levado em
conta, escolher o repertório. Parece ser uma
coisa simples, mas não é, se mostra como uma
grande responsabilidade para os professores
de música, quando se considera que pode ser
o único a promover esse tipo de vivência musical para essas crianças.
É necessário selecionar com antecedência, e muito cuidado, pois existem no mercado
editorial trabalhos inadequados, que não merecem atenção, por terem linguagem ou expressões com apelo sexual inapropriadas para se
utilizar com as crianças.

A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Brito, (1998), musicalizar significa desenvolver o senso musical das crianças,
sua sensibilidade, expressão, ritmo, “ouvido musical”, isso é, inseri-la no mundo musical, sonoro.
O processo de musicalização tem como objetivo
fazer com que a criança se torne um ouvinte sensível de música, com um amplo universo sonoro,
O termo musicalização infantil caracteriza-se como o processo de educação musical que se dá por meio de um conjunto
de atividades lúdicas, em que as noções
básicas de ritmo, melodia, compasso,
métrica, som, tonalidade, leitura e escrita
musicais são apresentadas à criança por
meio de canções, jogos, pequenas danças, exercícios de movimento, relaxamento e prática em conjuntos instrumentais
(BRITO, 1998).

Deve-se ter em mente que a principal
finalidade do ensino musical é desenvolver a
musicalidade que há na criança, pois a música
faz parte da cultura humana e, por isso, todas as
pessoas têm direito de acesso a ela. Podemos,
então, considerar a musicalização como “educação pela música”, que segundo Brito, (1998)
não significa utilizar a música para desenvolver
e aperfeiçoar outras áreas de conhecimento
como a alfabetização, o raciocínio lógico matemático, a socialização, entre outras.

Para Jeandot (1993) o ensino da música não é transmitir técnicas, mas desenvolver
o prazer pela música e ter capacidade para
apreender a linguagem musical, e se expressar
por meio dela, permitindo o acesso do aluno a
uma grande riqueza musical que a humanidade
construiu e constrói,
Nesse sentido é importante ressaltar que
é de responsabilidade do educador, enquanto um dos maiores modelos de imitação da criança, ser crítico e criativo na
escolha do que apresentar a mesma, garantindo, com isso, que o trabalho seja
interessante para ambos.
O processo de musicalização deve acontecer na
escola, pois sendo a Escola a instituição
responsável pela formação cultural da
criança, cabe a ela também proporcionar
esse conhecimento” (SILVA, 1992, p. 92).

Assim sendo, de acordo com Silva, (1992)
é papel da escola incentivar as aulas de música
e proporcionar condições para que elas aconteçam, desde a compra de instrumentos até um
espaço favorável para a realização das aulas.
A preferência é que haja uma sala destinada
a essas aulas, na qual possam ser guardados
os instrumentos e outros materiais necessários,
que essa sala tenha espaço suficiente para os
alunos movimentarem-se e esteja livre de sons
externos que possam distrair os alunos.
De acordo com Snyders (1994), a escola
deve proporcionar, além de preparação para o
futuro, alegria para o presente, e esse é um dos
papéis da música na escola.
Um caminho encontrado para amenizar
esse problema é investir na musicalização durante a educação infantil, tanto em escolas públicas quanto privadas, para possibilitar que todos tenham acesso ao conhecimento musical,
pois, assim, trazemos a alegria para dentro da
escola, como sugere Snyders (1994) e, ainda,
amenizarmos o problema do elitismo que pode
afastar alguns da música, fazendo-os considerar
a música como um conhecimento para poucos.
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Conforme a educadora musical Gainza
(1988) a educação musical tem como objetivo
específico, musicalizar, ou sensibilizar a pessoa,
sendo receptivo ao fenômeno sonoro, e dando
respostas de índole musical,
Musicalizar é: desenvolver os instrumentos
de percepção necessários para que o indivíduo possa ser sensível à música, prendê-la,
recebendo o material sonoro/musical como
significativo. Pois nada é significativo no vazio,
mas apenas quando relacionado e articulado ao quadro das experiências acumuladas,
quando compatível com os esquemas de percepção desenvolvidos (PENNA 2008 p. 31).

Esse processo desenvolve sensibilidade
e percepção ao som, lhe atribuindo qualidades.
Assim a criança consegue ter melhor compreensão das músicas que estão ao seu redor, e
começará a fazer sentido na vida dela. Verifica-se que as duas autoras colocam sua atenção
na sensibilidade do som, que pertence aos conteúdos de música.
Nos RCNEI fala que a aprendizagem musical é uma forma de conhecimento e expressão
e que precisa estar à disposição das crianças, e
as que têm necessidades especiais. Também é
importante porque a linguagem musical é uma
ferramenta preciosa que transforma e integra o
aluno a sociedade.
Verifica-se que a Educação Musical necessita fazer parte da escola, em qualquer nível,
seja usada para ter conhecimento musical ou
ser um instrumento para desenvolver e aperfeiçoar outras áreas de conhecimento como a
alfabetização, o raciocínio lógico matemático, a
socialização.

A MÚSICA E O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Procurando estudar o que faz com que as
canções se tornem “infantis”, Pescetti (2005) destaca três elementos: (1) as letras referentes ao mundo infantil; (2) o trabalho com elementos musicais
reduzidos/essenciais e (3) a presença do jogo. O
autor enfatiza que não é necessário haver essas
três características ao mesmo tempo, com a mesma densidade ou importância, porque a presença
mais significativa de uma delas pode permitir que a
outra receba um tratamento mais complexo.

Para Pescetti (2005), o elemento mais importante na caracterização da canção infantil é
a presença do jogo. Para ele, é o caráter lúdico
de uma música, ou de uma aula, ou de um programa de rádio, que permite que se mantenha o
“clima infantil”, mesmo quando se apresentam
materiais complexos que não são dirigidos exclusivamente às crianças.
O pesquisador Delalande, analisou a relação da música por sua natureza a um jogo,
ele faz uma comparação do nível de atividade
lúdica da criança sugerida por Piaget, (1971;
1982),
A saber: jogo sensório-motor, jogo simbólico e jogo com regras, aos níveis de
desenvolvimento musical, aos quais ele
se refere como condutas de produção
sonora musical: exploração, experimentação e construção. Delalande relaciona
esses níveis da seguinte forma: o jogo
sensório-motor é vinculado à exploração
do som e do gesto, o jogo simbólico é
vinculado ao valor expressivo e à significação do discurso musical e o jogo com
regras envolve a construção, ou seja, a organização e a estruturação da linguagem
musical (BRITO, 2003, p.31).

Conforme Almeida, (2004), o lúdico quando se aplica à prática pedagógica colabora para
a criança aprender e permite ao professor ser
mais eficaz nas aulas para que a criança tenha
prazer participando das atividades escolares.
Pode-se dizer que o lúdico é um instrumento
pedagógico e deve ser utilizado da melhor maneira possível, sendo que o professor deve estar preparado para exercer perfeitamente essa
missão.
Assim sendo, o papel do professor é o de
intervir de maneira adequada, dando à criança
a possibilidade de adquirir novos saberes e capacidades, já que a inclusão é uma realidade
na prática pedagógica e se atribui ao professor.
A escola, quando valoriza as atividades lúdicas,
auxilia a criança a ter um conceito bom do mundo, em que se tem afeto, sociabilidade, criatividade e respeito aos direitos da criança.
30 - Novembro/2021 - Educar FCE

375

Revista Educar FCE - 48 ª Edição - 30 - Novembro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo estudou como podemos utilizar a música na Educação Infantil, trazendo
elementos que fazem parte do próprio universo das crianças, incentivando as brincadeiras na
sala de aula, as fantasias e o imaginário, como forma de valorizar o saber infantil, tornando o
aprendizado mais significativo para a criança. Com esse recurso, as crianças aprendem
umas com as outras quando brincam, compõem, inventam e reinventam quando têm espaço
para isso; um espaço que o professor deve garantir em sala de aula.
Para isso, o professor precisa apropriar-se criativamente das canções, dos jogos e brincadeiras. É esse o sentido que envolve a música no contexto escolar: experimentar, analisar,
adaptar, produzir e reinventar materiais didáticos para o ensino.
O uso de jogos e brincadeiras é uma prática legítima na educação musical por diversas tendências educacionais. Observando as crianças brincarem livremente, fica evidente a
importância das atividades para o seu desenvolvimento.
Nestas aulas cantando, desenvolvendo a coordenação motora, ou através de gestos, os
alunos ampliam seu vocabulário, desenvolvem ritmo através das diversas formas de expressão
musical e desenvolvem ainda mais o convívio social.
Percebe-se através deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com a prática musical, pois só assim pode-se atender aos diferentes aspectos
do desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional e espiritual.
Ao longo da educação infantil pode-se também utilizar instrumentos musicais para desenvolver a noção de ritmo nas crianças, trabalhar sons corporais, atenção, noção de ritmo e
“ouvido musical”. As músicas podem ser cantigas de roda, que as crianças conheçam, para
que elas cantem também.
A música quando trabalhada no contexto escolar das crianças, ajuda de maneira lúdica
e prazerosa no aprendizado, ensina a trabalhar em equipe, promovendo a socialização. Há
necessidade de criar na escola condições para implementar práticas que priorizem as diversas manifestações infantis, as diversas formas de linguagens que pode e deve ser criada no
contexto pedagógico.
Para isso, deve-se enfatizar a necessidade da formação continuada dos professores
que irão conduzir essa prática com eficácia necessária, para aumentar e enriquecer essa
experiência.
Para concluir, vale destacar a urgência de projetos que visem um ensino de música
não centrado na formação de futuros músicos nem tão pouco como um divertimento, e sim
buscando um desenvolvimento dos sentidos e da percepção musical, de forma que consiga
uma maior abrangência dentro da sala de aula.
A efetivação do conhecimento a partir desta implementação, dependerá da disponibilidade dos alunos em desenvolver atividades com música na sua prática pedagógica. Sabemos
que no trabalho com educação, não existe um único caminho, escolher qual
deles seguir, não é tarefa fácil, mas se queremos avanços para a educação,
precisamos estar dispostos a correr riscos.
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ARTE E EDUCAÇÃO: A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COM A
PINTURA E O DESENHO EM SALA DE AULA
RESUMO: A arte e a educação têm grande contribuição para a aprendizagem e o conhecimento
dos alunos em fase escolar, porque trabalha com a representação gráfica a partir da pintura e do
desenho, como recursos em potencial aliados ao professor, cujo papel é de estimulador do acesso
dos alunos a comunicação artística, que ocorre diariamente na sala de aula com o uso desses
objetos de conhecimentos. Sabe-se que as atividades com pintura e desenho, desenvolvidas de
forma intencional, com os recursos materiais diversos devem ser oferecidas nas aulas de artes
para que leve os alunos a refletirem sobre a linguagem visual. O problema da pesquisa esteve
em querer saber, quais as contribuições da representação gráfica para a aprendizagem dos
alunos? Tem-se como objetivo geral abordar as principais contribuições da representação gráfica
para o desenvolvimento escolar dos alunos. Os objetivos específicos foram: caracterizar a arte e
a educação, descrever a importância da arte em sala de aula e apresentar as contribuições da
representação gráfica da pintura e do desenho para o desenvolvimento dos alunos. Partiu-se da
metodologia de pesquisa bibliográfica, com a revisão da literatura que foi realizada em bibliotecas
com a leitura de livros. O resultado significativo encontra-se na própria compreensão que uma
proposta de representação gráfica com pintura e desenho em sala de aula, na disciplina de arte
é fundamental para a aprendizagem dos alunos, porque contribui levando-os a perceberem,
visualmente, que o modo de fazer arte também revela conteúdo.

Palavras-chave: Arte; Educação; Pintura; Desenho; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema “A Arte e a Educação: A Representação Gráfica
com a Pintura e o Desenho em Sala de Aula”. Sabe-se que a representação
gráfica com pintura e desenho em arte compreende um sistema de signo que
possibilita aos alunos a linguagem de comunicação gráfico-visual, nesse sentido a pintura e o
desenho compreendidos como representações gráficas de ideias e conceitos se constituem
como formas de comunicação relevante que contribui para as aprendizagens das crianças
em fase escolar.
A escolha do presente tema justifica-se pela necessidade em querer aprofundar o conhecimento sobre a representação gráfica em arte e educação, enquanto objeto de conhecimento
da disciplina de arte, assim como a contribuição da pintura e do desenho para o processo
de aprendizagem dos alunos na educação básica.
O problema da pesquisa esteve em querer saber, quais as contribuições da representação gráfica para a aprendizagem dos alunos?
O objetivo geral foi abordar as principais contribuições da representação gráfica para o
desenvolvimento escolar dos alunos. Os objetivos específicos foram: caracterizar a arte e a
educação, descrever a importância da arte em sala de aula e apresentar as contribuições da
representação gráfica da pintura e do desenho para o desenvolvimento dos alunos.
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: Barbosa (2011) que
apresenta reflexões sobre o ensino de arte no Brasil, Buoro (2001) que apresenta aspectos
sobre uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola e Meira (2009) que traz
para as discussões a educação do olhar no ensino de artes, entre outros.
O estudo foi organizado em dois capítulos, sendo que no primeiro capítulo caracterizou-se a arte e a educação enquanto disciplina com conceitos e conteúdos que abrangem a
linguagem visual em sala de aula. Na primeira seção se descreveu a importância da arte em
sala de aula, como linguagem favorecedora de aprendizagem para os alunos em fase escolar.
Na segunda seção dissertou-se sobre as contribuições da representação gráfica a partir
da pintura e do desenho para o desenvolvimento dos alunos. E no segundo capítulo se apresentou os procedimentos metodológicos da pesquisa, com seus procedimentos e abordagens.
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A ARTE E A EDUCAÇÃO
A arte e a educação se caracterizam
como um conjunto de conceitos e conteúdos
em arte, que tem como principal objetivo oportunizar aos alunos o acesso à arte, como linguagem expressiva e de forma de conhecimento.
Esse processo de conhecimento que
faz parte da arte e educação, pressupõe o desenvolvimento de capacidades de abstração,
como: identificar, selecionar, classificar, analisar,
sintetizar e generalizar. Estas habilidades são
ativadas quando os alunos estão inseridos em
propostas práticas de artes em sala de aula,
como por exemplo a pintura proposta pelo professor.
Sobre a educação em arte Barbosa
(2011) descreve sua relevância para os alunos:
A educação em arte proporciona a evolução do pensar artístico e da percepção
estética, que denominaram um modelo de
ordenar e dar direção à vivência do homem: a criança evolui sua sensibilidade,
percepção e imaginação, tanto ao fazer
formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas construídas por
ele e pelos colegas, pela natureza e nas
diferentes culturas (BARBOSA, 2011, p.
32).

Compreendeu-se que a arte vem proporcionando aos alunos diversas experiências e
vivências de mundo, por meio dela é possível
que o professor proporcione diversas habilidades e até o desenvolvimento de competências.
Dentre as habilidades a serem desenvolvidas a sensibilidade, a percepção e a imaginação, também são de grande importância e
contribuem para a aprendizagem dos alunos,
favorecendo o desenvolvimento e ampliação
de conhecimentos não apenas na área de arte,
mas em outras áreas que necessitam de tais
habilidades como pré-requisito para a compreensão de certos conceitos.

Com a chegada da Base Nacional Curricular – BNCC (2018) a arte se apresenta centrada nas:
Linguagens: artes visuais, dança, música
e teatro. As linguagens artísticas são consideradas nas suas especificidades, mas
entende-se, também, que as experiências
e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma estanque ou compartilhada, mas sim com
o diálogo entre as linguagens (BRASIL,
2018, p. 121).

Dessa forma, percebeu-se que são várias
as habilidades que a área de arte pode favorecer ao desenvolvimento dos alunos, nesse sentido faz com que eles exerçam a criatividade e a
imaginação, além disso, favorece também uma
percepção da realidade cotidiana a sua volta,
com mais estímulo e vivacidade.
Segundo Meira (2009, p. 43) o aluno
pode também reconhecer objetos e formas que
estão à sua volta, estabelecendo o exercício de
uma “observação mais crítica do que existe na
sua cultura, podendo criar condições para uma
qualidade de vida melhor”.
Entendeu-se, que a área de arte por si
só, proporciona aos alunos o desenvolvimento
de habilidades, que quando esses alunos as
desenvolvem podem obter uma melhora significativa em outras áreas de conhecimento, isso
porque a habilidade adquirida favorece a compreensão de conceitos matemáticos e produção de textos na língua portuguesa e assim,
poderão colaborar com a aquisição de novas
habilidades e a construção do conhecimento
em processo constante e favorecedor de aprendizagens.
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Para Barbosa (2011) outra função importante que o ensino de arte tem a cumprir está
relacionada a:
Perspectiva social do fazer artísticos. A arte
de cada sociedade trás o modelo de conhecer, sentir e atribuir significados e valores que possibilita os diversos modos de
interação entre os sujeitos na sociedade.
A arte quer o aspecto da visualidade, o
escutar e os outros sentidos como possibilidade de adquirir uma aprendizagem mais
focada nas questões sociais. Essa forma
de interação é veloz e eficaz, pois alcança
o outro por meio de uma caracterização
que não está viva para a explicação dos
aspectos (BARBOSA, 2011, p. 36).

Diante de tantas possibilidades de aprendizagens, compreendeu-se que a área de arte
por si só já possibilita ao aluno um diálogo constante com outras áreas de conhecimento escolar, isso porque existe uma gama de habilidades
que favorecem este aluno o desenvolvimento e
o desencadeia o interesse por outras disciplinas, não como regra especificamente necessária, mas por demanda de sua epistemologia,
dimensões que favorecem tais aprendizagens
e diálogos com outras áreas de conhecimento.
Deste modo, se faz necessário também
a compreensão do professor de arte, sobre a
dinâmica integradora dessa disciplina com as
demais disciplinas do currículo escolar, para
que possa refletir sobre o potencial de seus
alunos e as possibilidades que a área de arte
poderá vir a contribuir para o sucesso escolar
dos alunos, tanto em colaboração, quanto em
procedimentos a serem adotadas em relação à
postura frente a determinados conteúdos e conceitos apresentados nas mais variadas áreas do
conhecimento escolar.
O conhecimento da arte segundo Fusari
e Ferraz (2008) abre um leque de perspectivas
para que o aluno tenha uma compreensão de
mundo, assim a arte ensina que:

É permitida a transformação contínua de
existir, que é permitido transformar obras
a cada tempo e que é possível ter flexibilidade, ou seja, na criação e o conhecimento são inseparáveis e a mudança é
um fato essencial para a aprendizagem.
Dessa forma, a pessoa humana que desconhece arte tem uma vivência de pouca
aprendizagem, escapando a dimensão do
sonho da força comunicativa das coisas
ao seu redor, do som da poesia, das canções e musicais, das cores e formas, das
mímicas e luzes que dão sentido à vida
(FUSARI; FERRAZ, 2008, p. 72).

Como foi possível observar, a arte enquanto disciplina escolar pode transformar os
interesses dos alunos por ser uma disciplina
flexível, estando relacionada e integrada às habilidades de criar, conhecer e a flexibilidade.
Deste modo, a análise de Fusari e Ferraz
(2008, p. 72) em relação à disciplina de arte
como procedimento, pode favorecer aos alunos
dimensões “amplas de conhecimento, como é
o caso da dimensão intelectual que favorece
aos alunos a sensibilidades de percepção e
criação do mundo a sua volta”.
Portanto, é importante compreender, que
as contribuições em relação à arte e educação,
enquanto disciplina escolar, traz procedimento
e é favorecedora de habilidades, são aspectos
de grande importância para os professores, no
sentido da valorização da produção criadora
dos alunos.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE EM SALA DE
AULA
A arte é importante em sala de aula, porque possibilita o entendimento do mundo de forma ampla, se constituindo como mais um meio
de comunicação entre as pessoas, que oferece
subsídios para a compreensão da vida e que
proporciona a racionalidade com a emoção.
Para Buoro (2001, p. 20) a arte também
é importante em sala de aula como linguagem,
interpretação e representação do mundo, por
ser parte desse movimento. “Enquanto forma
privilegiada dos processos de representação
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humana, é um instrumento essencial para o
desenvolvimento da consciência, pois propicia
ao homem contato consigo mesmo e com o
universo”.
A arte em geral, em sala de aula, é uma
disciplina do currículo escolar que permite o desenvolvimento dos alunos em vários aspectos
do cotidiano nas instituições de educação básica, por ser uma disciplina que trata de aspectos
visuais e manuais.
Segundo Iavelberg (2003) a arte é importante na sala de aula, porque promove o desenvolvimento de:
Competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de
estudo, entretanto, não é isso que justifica a sua inserção no currículo escolar,
mas seu valor intrínseco como construção
humana, como patrimônio comum a ser
apropriado por todos (IAVELBERG, 2003,
p. 43).

Como é possível observar, a arte é uma
disciplina mediada em sala de aula, de grande importância e que contribuí com o desenvolvimento escolar, isso porque ela promove e
possibilita o desenvolvimento de competência
e habilidades, que irão favorecer o desenvolvimento de novos conhecimentos em outras
áreas de estudo, como se fosse uma disciplina
integradora.
Por isso, a sua importância no currículo
escolar, mas não é apenas isso que a disciplina
de arte tem possibilitado ao desenvolvimento
dos alunos, seu aspecto estético está atrelado
a construção humana em todos os aspectos.
Iavelberg (2003, p. 43) relata também
que é através da arte que o aluno expressa seus
“sentimentos, medos e frustrações''. Ao pintar
uma tela, uma folha ou até mesmo uma parede
de azulejo, o aluno está ampliando sua relação
com o mundo de forma espontânea”.
Dessa maneira, o aluno se apropria de diversas linguagens adquirindo uma sensibilidade
e a capacidade de lidar com formas, cores, imagens, gestos, fala e sons e outras expressões.

Para Eisner (2008, p. 85) o professor deverá incentivar os alunos em suas “criações,
valorizando suas diferentes formas de expressar-se e comunicar-se com o meio em que vive,
suas interações e vivências”.
Como é possível observar, a arte é fundamental na sala de aula, isso porque o conhecimento da imagem é importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional, perceptivo dos
alunos. Sobre as principais experiências que os
alunos fazem com a arte em sala de aula, Eisner
(2008) escreve o seguinte:
Há quatro experiências principais que os
alunos fazem com a arte. Eles a fazem.
Eles as veem. Eles entendem o lugar da
arte na cultura, através dos tempos. Eles
fazem julgamentos sobre suas qualidades. Além disso, as artes envolvem aspectos estéticos que estão relacionados
à educação da visão, ao saboreio das
imagens, à leitura do mundo em termos
de cores, formas e espaço; e propiciam
ao sujeito construir a sua interpretação do
mundo, pensar sobre as artes e por meio
das artes (EISNER, 2008, p. 85).

Compreendeu-se que a arte em sala de
aula é entendida como a cultura através dos
tempos, nesse sentido, relacionar arte e cultura,
tem a ver com as manifestações dos povos e
seus fazeres frente a estética, um dos aspectos
que estão extremamente relacionados à visualidade.
Por meio das imagens é possível que os
alunos façam uma leitura de tudo a sua volta,
ou seja das cores, das formas, do espaço que
ajudam no desenvolvimento escolar.
Para Eisner (2008, p. 85) o principal objetivo da arte na educação é “formar o ser criativo e reflexivo que possa relacionar-se como
pessoa”. A arte permeia as vidas, encoraja a
dialogar com o mundo, permite refletir sobre
si e sobre o outro, ensina o aluno a valorizar o
trabalho do outro respeitando assim a diversidade cultural.
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Dessa forma, entendeu-se que o aluno
precisa ser estimulado em sala de aula, para
que ele conquiste novos saberes e se aproprie
de seu conhecimento em arte. É importante que
o professor apresente obras de arte de diferentes artistas e movimentos da história da arte,
mas sempre deixando o aluno criar a sua própria obra.
Para Martins (1998, p. 14) a arte em sala
de aula é importante porque, “transforma e possibilita novos caminhos na vida do aluno''. Valorizar as produções dos alunos é valorizar o ser
humano em seu desenvolvimento”.
A imagem visual aprendida em sala de
aula nas aulas de arte influência muito no cotidiano dos alunos, é preciso conhecer a produção artística tendo consciência da participação
enquanto construtores da cultura do tempo vigente.

Nesse sentido, a pintura e o desenho são
representações gráficas que contribuem para a
comunicação dos alunos, estas são algumas
das formas de comunicação mais antiga do
mundo, que vieram antes mesmo da comunicação verbal e seu trabalho em sala de aula,
contribui de forma significativa para o desenvolvimento social, cognitivo e com a plasticidade
dos alunos.
Segundo Martins (1998) a arte com a representação gráfica da pintura contribui para a:
Intercomunicação entre os sujeitos e as
decodificações do mundo não ocorrem
apenas por meio da escrita. Diferente do
que se sabe sobre a ideia e as emoções
dos homens, comunidades, países, períodos são princípios que recebemos único
e exclusivo através da canção, peça teatral, pintura, desenho, dança, cinema, etc.
(MARTINS, 1998, p. 14).

De acordo com Martins (1998, p. 14) a
Arte em sala de aula "é uma possibilidade do
sujeito expor seus sentimentos, sua trajetória de
vida e sua cultura, por meio de valores harmoniosos, como beldade, estética e estabilidade".
Portanto, ele poderá ser representado de diversas maneiras, como por exemplo na pintura e
no desenho. Depois de seu aparecimento, há
muitos anos, a arte foi prosperando e abrangendo um relevante lugar na sociedade, sendo
observada ou vista pelas pessoas de diversas
formas: visualmente, pela música ou ambas (audiovisuais).

Por meio da representação gráfica da
pintura em arte é possível que os alunos se
comuniquem, por meio da leitura do mundo,
não só por meio de palavras, mas por seus
aspectos visuais, que podem ser encontrados
nas imagens artísticas.

CONTRIBUIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
GRÁFICA COM A PINTURA E O
DESENHO PARA O DESENVOLVIMENTO
ESCOLAR

Compreendeu-se que a representação
gráfica se desenvolve como um processo pelos alunos e sua contribuição para o desenvolvimento escolar é muito importante, nesse
sentido o professor como par mais experiente
deles pode ser um estimulador da percepção
visual, da expressão, da imaginação criadora e
dos processos de cognição, ajudando e contribuindo com os alunos para a construção de um
conhecimento da linguagem em arte, possibilitando também a ampliação do conhecimento
de si e do mundo em seu entorno.

Na aula de arte existem várias formas de
representação gráfica, as mais comuns são a
pintura e o desenho, também são conhecidas
como formas de comunicação visual e sua
contribuição é de grande importância para os
alunos em fase escolar, porque tanto a pintura
quanto o desenho, entendidos como representações gráficas são compostos de ideias, conceitos e questões imaginárias.

Segundo Buoro (2001, p. 39) a representação gráfica/plástica do aluno é parte importante da sua proposta educacional e passa
por “todo o processo de registro que nasce na
garatuja e vai em direção a um desejo de representação cada vez mais próximo da realidade”.
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De acordo com Moreira (2003) a expressão gráfica da pintura e do desenho são possibilidades e de reconhecer o estudante por meio
de diferentes linguajares, “os atos de pintar e
desenhar não são vistos apenas como possibilidades de conhecimento, de recuperação
do sujeito poético que é o educando, mas é
certo a partir do momento que os docentes se
veem como sujeitos capacitados de sobreviver
a aversão, que é a pessoa da poesia, quando
o docente percebe nele mesmo a satisfação
da criação.
Moreira (2003) escreve sobre o que se
entende por desenho:
A linha que o educando faz na folha ou
em qualquer área, e também a forma
como ele entende seu lugar de jogo com
recursos de que possui, ou seja, a guisa
como montar as pedras e folhas ao entorno do castelo de areia, ou como ordena as panelas, os pratos, os talheres no
brincar de casinha, transformando-se uma
oportunidade de percepção do estudante
por meio de linguagens diferentes, como:
o desenho ou a pintura de seu território
lúdico (MOREIRA, 2003, p.16).

Compreendeu-se que muito antes de
aprender a escrever o aluno desenha para
comunicar suas sensações, sentimentos, pensamentos, a realidade, e, para justificar suas
ideias.
Nesse sentido, a fala de um aluno pode
ser representada no desenho, assim como as
suas ideias. Dessa forma, é de grande importância a conexão que o educando determina
com as diversas formas de ferramentas, inicialmente para que desenvolvam capacidades na
utilização das diversas formas de diálogo, em
seguida pela particular investigação sensorial
e da participação em diferentes jogos, dessa
forma as convicções que o docente possui sobre esta expressão fazem muita interferência na
seleção e escolha das vivências.
Segundo Buoro (2001) a contribuição da
representação gráfica a partir da pintura são
procedimentos educativos ligados:

A manifestações expressivas e lúdicas
nas ações do saber artístico e estético
inseridas em seus contextos socioculturais. Implica também o desenvolvimento
de habilidades de ver, observar, reconhecer, refletir, compreender, analisar, interpretar como vetores da construção do
saber para um entendimento mais claro
das mensagens visuais (BUORO, 2001,
p. 42).

Como é possível observar, tanto o desenho quanto a pintura são expressões gráficas,
que contribuem para o desenvolvimento de habilidades, que são fundamentais para o desenvolvimento escolar dos alunos.
A pintura do artista segundo Buoro (2001,
p. 42) como trabalho produzido pelos alunos,
compreende um processo de “associação entre
ver/fazer e fazer/ver, por meio do qual o pensamento analógico e o divergente se fazem presentes”.
Assim, a contribuição da pintura como expressão gráfica instiga o olhar do aluno, como
interpretante, ele observa o signo pintura como
uma segunda realidade, um signo novo e age
para elaborar suas produções a partir da leitura
que faz do mundo ao seu entorno.
Diante do exposto, percebeu-se que uma
proposta com pintura e desenho em sala de
aula, na disciplina de arte é fundamental, porque leva o aluno a perceber, visualmente, que
o modo de fazer arte também revela conteúdo.
Assim, a arte, enquanto processo criador, é o
elo que faz o ser humano ligar-se à vida, dessa
forma, a criança pode adquirir habilidades que
são necessárias para o seu desenvolvimento,
em várias áreas do conhecimento.
Portanto, as atividades que os alunos fazem em arte, são trabalhos pensados, com significados, não são simplesmente marcas, mas
o conhecimento de mundo e cultural, ou seja,
a sua expressão. Por meio da linguagem simbólica, os alunos expressam suas realidades,
construídas a partir das experiências vividas em
relação ao meio onde vive e a si mesma, ou
seja, é o resultado de suas interações.
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Nesse sentido, a percepção visual do
aluno é dinâmica, ele expressa tudo que ver.
Quando pinta ou desenha uma árvore, o aluno
elabora um tipo específico de árvore que já viu
em algum lugar. Com detalhes, ele vai reelaborando seu conhecimento, por tudo isso é que
a expressão gráfica contribui para o desenvolvimento dos estudantes na educação básica.

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.
Segundo Gil (2002, p. 34) a pesquisa bibliográfica é então realizada com o intuito de:
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).

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.
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 arte e a educação
como um conjunto de conceito e conteúdo em
arte, que tem como principal objetivo oportunizar aos alunos o acesso à arte, como linguagem expressiva e de forma de conhecimento,
apresentaram a importância da arte em sala de
aula como linguagem, interpretação e representação do mundo.

Por ser parte desse movimento e descreveram a contribuição da representação gráfica
com a pintura e o desenho como formas de comunicação visual e sua contribuição é de grande importância para os alunos em fase escolar,
porque tanto a pintura quanto o desenho, entendidos como representações gráficas são compostos de ideias, conceitos e questões imaginárias, sendo utilizada a técnica de observação
para a análise e o fichamento das bibliografias.
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.
Esta pesquisa teve como aportes os trabalhos de Barbosa (2011) que apresenta reflexões sobre o ensino de arte no Brasil, Buoro
(2001) que apresenta aspectos sobre uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na
escola e Meira (2009) que traz para as discussões a educação do olhar no ensino de artes,
entre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
livros que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior
compreensão sobre a arte e a educação, bem
como a contribuição do papel do professor
como estimulador da aprendizagem visual por
meio da representação gráfica dos alunos. Nesse sentido, refletiu-se sobre as possibilidades
metodológicas do trabalho docente frente à
complexidade dos conceitos e conteúdos que
devem ser refletidos pelos alunos durante as
aulas de arte nas salas de aula da Educação
Básica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do presente estudo foi possível a reflexão sobre a arte e a educação, enquanto disciplina escolar de grande importância para o ensino e a aprendizagem,
que tem como pressuposto que a sensibilidade, a intuição, o pensamento e as subjetividades
se manifestam como formas de expressões no processo de aprendizagem dos estudantes,
que se comunicam entre si e com o mundo por meio das expressões gráficas como a pintura
e o desenho, que são fundamentais para as suas aprendizagens.
Ao pesquisar sobre arte e educação como disciplina escolar, mediada em sala de aula
percebeu-se as suas contribuições, enquanto disciplina escolar, que traz procedimento e é
favorecedora de habilidades, dessa forma estes são aspectos de grande importância para os
professores, no sentido da valorização da produção criadora dos alunos, porque o professor
exerce a função de estimulador nas experiências em arte.
Compreendeu-se também que a disciplina de arte é importante em sala de aula, pois
funciona como linguagem, interpretação e representação do mundo, por ser parte desse
movimento de construção e reconstrução dos saberes. Dessa forma, ela se apresenta como
modelo privilegiado dos processos de representação humana, se constituindo como um instrumento essencial para o desenvolvimento da consciência, pois propicia ao aluno o contato
consigo mesmo e com o universo.
Contudo, considerou-se que uma proposta de representação gráfica com pintura e desenho em sala de aula, na disciplina de arte é fundamental para a aprendizagem dos alunos,
porque contribui levando-os a perceberem, visualmente, que o modo de fazer arte também
revela conteúdo. Assim, a arte, enquanto processo criador, é o elo que faz o ser humano
ligar-se à vida, dessa forma, o aluno pode adquirir habilidades que são necessárias para o
seu desenvolvimento, em várias áreas do conhecimento.
Portanto, concluiu-se que as atividades que os alunos fazem em arte, são trabalhos
pensados, com significados, não são simplesmente marcas, mas o conhecimento de mundo
e cultural, ou seja, a sua expressão. Nesse sentido, o trabalho na disciplina de artes deve
estimular a representação gráfica dos alunos e possibilitar um espaço para que se comuniquem e aprendam.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO BRASILEIRA:
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS
RESUMO: O presente artigo traz uma breve reflexão do ensino de história atual diante do currículo
proposto e seu conteúdo obrigatório de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira.
Traçando a memória política e social do Brasil, pode-se inferir que o ensino de história nas escolas
está atrelado ao momento político vivido e às questões sociais que estão inteiramente ligadas aos
objetivos do ensino de história, bem como o ensino da história dos povos africanos e afro-brasileiro
estão diretamente ligados à importância que a sociedade dá ao povo negro. Além de percorrer
pontuais temas e revisar fatos históricos, é importante também levar o aluno a refletir sobre o que
se estuda, tanto fatos passados que refletem no presente quanto ao futuro que está em formação
no presente. Desta forma o ensino de história deve estar atrelado interdisciplinarmente outras
disciplinas que, complementando um ensino integral e um currículo integrador que valoriza as
diferenças e exalta a importância do povo africano que constitui o povo brasileiro.

Palavras-chave: Ensino; História; História Afro-brasileira.
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INTRODUÇÃO

O

presente estudo traz uma discussão sobre o ensino de história diante do contexto dos currículos que, para ensinar história incorporam esses e outros questionamentos específicos da área: as políticas públicas de reordenamento dos
currículos que, na maioria dos casos, desvalorizam o conhecimento histórico escolar; às
necessidades dos alunos.
A elaboração de referenciais teóricos diversos demonstra o interesse do debate acadêmico em estudar as relações entre currículo e os objetivos de se ensinar história. Há inserções
de conceitos como consciência histórica, cognição histórica e saberes da história que buscam
interpretar os currículos para o ensino de história.
Construir um conhecimento sobre um país tão rico em cultura e história é um grande
desafio para os professores e escolas nos dias de hoje quando se fala em multidisciplinaridade. A presença histórica da África no Brasil nos remete à época da escravidão, porém não
só essa parte histórica que podemos abordar nas aulas de história, há muito mais a aprender
sobre nosso povo.
Revisitando as leis que asseguram a aprendizagem da cultura e história africana e afro
brasileira, temos a reivindicação do povo negro que, quer que não somente a escravidão seja
um rótulo dado aos negros, mas, que também a força, o poder e a potencialidade do povo
negro seja disseminado e ensinado nas escolas como forma de empoderamento.
A Lei 10.639/2003, que inclui na LDB o ensino obrigatório da História e Cultura Afro-Brasileira surgiu de inúmeras discussões e lutas pela igualdade racial e criminalização da
descriminação; propor estratégias e ações que viabilizem a inclusão dessa temática no ensino básico. Promover projetos e planos de ensino que contemplem a temática afro, requer
pesquisa, formação dos professores e empenho social.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), reconhecimento
requer justiça e igualdade de direitos sociais, civis, políticos, culturais e econômicos; a valorização da História, Cultura, identidade e memória da população negra, bem como a divulgação
e respeito aos processos históricos de resistência negra.
Isto implica na mudança de discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas e no questionamento das relações étnico-raciais fundadas em preconceitos e estereótipos que veiculam
um falso sentimento de superioridade das pessoas brancas e de inferioridade das pessoas
negras; exige a adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas de valorização
da diversidade.
Assim, tem-se como objetivo geral buscar dados e teóricos que visam um currículo que
dê conta da história vista de um outro ponto, descentralizando a visão eurocêntrica e ampliando as indagações e pensamento crítico dos alunos através de um conteúdo que contemple
essa temática de forma interdisciplinar.
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E como objetivo específico, revisitar as leis que asseguram a aprendizagem da cultura
e história africana e afro brasileira, temos a reivindicação do povo negro que, quer que não
somente a escravidão seja um rótulo dado aos negros, mas, que também a força, o poder
e a potencialidade do povo negro seja disseminado e ensinado nas escolas como forma de
empoderamento, também revisando textos de autores que se debruçaram sobre o ensino de
História na educação básica, buscou-se refletir sobre o percurso desse ensino, as mudanças,
avanços, modificações.
Ainda como problemática desta pesquisa, tem-se a questão de como as ações pedagógicas podem contribuir para o ensino da cultura africana e afro-brasileira na disciplina de
história no ensino fundamental, é uma questão que impacta toda comunidade escolar e coloca
o ensino de história como fio condutor de um ensino para as relações étnico-raciais. Atrelar
as disciplinas que complementam o ensino integral e um currículo integrador das práticas
inclusivas e antirracistas, é exaltar as diferenças e valorizá-las.
E para justificar este trabalho, apresenta-se como a Lei n° 10.639/03-MEC, “que institui
a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, p.8/2005), buscou-se desenvolver um projeto voltado para as raízes da história e cultura do povo brasileiro
que não deixa de ter bases africanas, resgatando a cultura e história da África entende-se a
relação estreita com esse continente e identifica-se a nossa identidade afro-brasileira.
O resgate da identidade e valorização das etnias também é papel da escola na atualidade, revisitar a história valorizando a cultura e arte africana é de suma importância para a
autoestima e valorização social dos afrodescendentes.
A educação compõe um dos princípios ativos de transformação social, e por ser papel
da escola desenvolver cada indivíduo em sua integralidade, estimular a formação de valores,
hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de cada
grupo. Assim, a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e
abre caminhos para a ampliação da cidadania de um povo.
Pretende-se, com este estudo, contribuir com o trabalho de reformulação de projeto
pedagógico com o objetivo de formar pessoas consciente de sua ancestralidade histórica.,
alcançando objetivo de alfabetização universal, tornando a sociedade menos desigual a partir
das oportunidades que se abrem diante do contexto social.
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O ENSINO DE HISTÓRIA NO BRASIL
A disciplina de História se faz presente
na explicação sobre as origens do povo brasileiro, partindo de uma visão unilateral da
história a sociedade brasileira constituiu seus
Estados e cidades com a participação efetiva
de povos vindos de todas as partes do mundo e com a força e trabalho da mão de obra
escravizada.
Inicialmente, a escola elementar, na fase
do Brasil Império, era responsável apenas
pelo ensino da leitura e da escrita e das quatro operações básicas da matemática, havia
também forte ligação com o ensino religioso,
associado à História Sagrada.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da disciplina de História (PCN,
BRASIL, 1997, p.19), “[...] a escola elementar destinava-se a fornecer conhecimentos
políticos rudimentares e uma formação moral
cristã à população”. Observa-se como a educação na época, vinculava o ensino religioso
como forma de estreitar laços políticos com
o Estado.
As transformações sociais interferiram
nas mudanças do ensino de História ao longo
do tempo, bem como as transformações políticas e educacionais acontecidas no Brasil.
Com a inauguração da República em
1889, muitas propostas receberam forças na
sociedade, o que fizeram com que a educação passasse a ser vista como uma forma
de transformar o país. A disciplina de história
nesse contexto, passou a desempenhar um
papel civilizatório e patriótico. Segundo o PCN
da disciplina de História:

A História passou a ocupar no currículo
um duplo papel: o civilizatório e o patriótico, formando, ao lado da Geografia e
da Língua Pátria, o tripé da nacionalidade,
cuja missão na escola elementar seria o
de modelar um novo tipo de trabalhador:
o cidadão patriótico (BRASIL, 1997, p.
20).

Percebe-se então a substituição do
modo religioso, disseminado até então pela
propagação de uma disciplina com caráter
cívico (a antiga educação moral e cívica), no
qual o Estado passa a conduzir as sociedades ao processo civilizatório estereotipado e
baseado em uma idealização do cidadão. Os
heróis e marcos históricos eram baseados em
uma visão única nacional e patriota, baseando o ensino como unilateral como verdade
absoluta.
Com o início do governo de Getúlio Vargas, a disciplina de história e seus conteúdos
são adequados a fim de retirar a intenção política; as orientações são para que os conteúdos trazidos não interfiram ou comprometam
o sistema político da época, modificando até
a formação de professores.
Logo após, no regime militar, o Estado se preocupa com o controle do currículo
e cria a disciplina Estudos Sociais que contempla a história e a geografia, promovendo
um declínio na qualidade dos conteúdos das
duas disciplinas. Nesse período muitas críticas são feitas por conta da ênfase dada aos
personagens políticos que marcam a história,
vista somente por um lado dos acontecimentos no Brasil,
Com a substituição por Estudos Sociais
os conteúdos de História e Geografia foram esvaziados ou diluídos, ganhando
contornos ideológicos de um ufanismo
nacionalista destinado a justificar o projeto nacional organizado pelo governo militar implantado no País a partir de 1964
(BRASIL, 1997, p. 26).
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A partir da Lei nº. 5.692/71, outra mudança promovida pelo regime militar no currículo
escolar foi a introdução da disciplina de Educação Moral e Cívica, que se tornou obrigatória nas
instituições de ensino brasileiras, fazendo disso
uma estratégia política, adotando somente aquilo
considerável de interesse do mesmo.
De acordo com Fonseca (2005, p.21),
“Dessa forma, o ensino de história [...], foi sutilmente vinculado aos “princípios” norteadores da
educação moral e cívica”. As principais características dessas novas disciplinas resumiam-se em
realizar homenagens a hinos, venerar símbolos
e heróis nacionais, participar de comemorações
cívicas, entre outras.
No final dos anos de 1980, a disciplina
de História passou novamente por várias mudanças, entre elas a separação com a Geografia e
a extinção dos Estudos Sociais, que foram criados durante o regime militar. Com características
próprias, a História tornou-se única, abordando
conteúdos próprios, esperando alcançar objetivos particulares.
Encontramos de maneira mais específica
tais objetivos nas propostas curriculares, que definem que “o ensino de História possui objetivos
específicos, sendo um dos mais relevantes o que
se relaciona à constituição da noção de identidade” (BRASIL, 1997, p.26).
Neste sentido, por meio da História, espera-se que o aluno consiga estabelecer a relação
entre o presente e o passado, percebendo-se
como parte do processo social, reconhecendo
as semelhanças e diferenças em seu grupo de
convívio, sendo ele tanto no ambiente escolar,
quanto em todos locais que o rodeia, ensinando
também que tenha respeito pelas diferenças e
valorize a diversidade do seu tempo e espaço.
Da mesma forma, pode-se dizer que a disciplina abre espaço para que ocorram processos
formativos, nos quais se baseiam na formação
de cidadãos que saibam lidar com as diferenças
e desigualdades presentes na sociedade.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS
OFICIAIS
O ensino e a aprendizagem de história
estão presentes nos currículos desde os primeiros anos de escolarização no ensino fundamental. As propostas curriculares, incluindo
a recente Base Nacional Curricular Comum
(2017), dissertam sobre a importância do
caráter fundamentalmente formativo da disciplina de História na Educação Básica, discorrendo que:
As questões que nos levam a pensar a
História como um saber necessário para a
formação das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente.
O passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino
Fundamental é aquele que dialoga com o
tempo atual (BRASIL-BNCC, 2017, p.399).

Para Bloch, a função social da História
está realmente no movimento de reflexão do indivíduo, para que alcance compreensões para
além do “presenteísmo” tendo como ponto de
partida a compreensão da vida cotidiana, posteriormente ampliando dimensões das experiências emancipadoras via conhecimento.
De igual modo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 1997 versam sobre
o ensino de História para os anos iniciais do
ensino fundamental, dentre os quais destacamos a importância de um trabalho em sala
de aula que considere a realidade do aluno, a
valorização da história local e o uso de fontes.
O Plano Municipal de Educação (PME),
em sua proposta de ensino de história para
os anos iniciais, no município de São Mateus,
destaca alguns aspectos importantes sobre
o ensino de história, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e
manutenção das estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais ao longo do tempo e
em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
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Compreender a historicidade no tempo
e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos de transformação e manutenção
das estruturas sociais, políticas, econômicas
e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.
Identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas
e povos com relação a um mesmo contexto
histórico, e posicionar-se criticamente com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Analisar e
compreender o movimento de populações e
mercadorias no tempo e no espaço e seus
significados históricos, levando em conta o
respeito e a solidariedade com as diferentes
populações.
Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Diante de tantas constatações, verifica-se que há abertura nas diretrizes
curriculares para um trabalho entrelaçado às
propostas da lei 10.639/2003, pois as discussões subsidiam a importância do ensino
histórico e relações étnico raciais nos anos
iniciais.
Então outros questionamentos se levantam, quais são os desafios de disseminar
tais informações no cotidiano escolar? Ainda na graduação, busquei por materiais que
abordassem a história da África, para uma
proposta na disciplina de Ensino de História/
Geografia. Em pesquisas online descobri que
durante 35 anos a UNESCO reuniu diversos
especialistas em história do continente africano e produziu uma chamada "História Geral
da África".

Um dos projetos editoriais mais importantes da UNESCO nos últimos trinta anos, a
coleção História Geral da África é um grande
marco no processo de reconhecimento do
patrimônio cultural da África, pois ela permite compreender o desenvolvimento histórico
dos povos africanos e sua relação com outras
civilizações a partir de uma visão panorâmica, diacrônica e objetiva, obtida de dentro do
continente.
A coleção foi produzida por mais de
350 especialistas das mais variadas áreas
do conhecimento, sob a direção de um Comitê Científico Internacional formado por 39
intelectuais, dos quais dois terços eram africanos (Brasília: UNESCO, Secad/MEC, UFSCar,
2010) .
Esta obra extraordinária, é firmada em
oito volumes, chamada "História Geral da África", que foi traduzida para o português por
iniciativa do ex-ministro da educação Fernando Haddad. São obras densas e com volume
de páginas essenciais e obrigatórias para se
aprofundar na riqueza da contribuição do continente africano para a humanidade.
O livro que configura tal proposta tem
por título “O que você sabe sobre a África:
Uma viagem pela história do continente e
dos afro-brasileiros” de Dirley Fernandes
(2016), tendo como base principal a síntese
da coleção História geral da África, vol. I e
II. Caracteriza-se em uma obra acessível tanto para alunos quanto para professores, pois
tem uma linguagem fluida e simples em que
encontramos imagens, textos e informações
incríveis que constroem e desconstroem visões de mundo africano e concepções do
afro-brasileiro.
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VIVÊNCIAS E INTERVENÇÕES
PEDAGÓGICAS: AÇÕES AFIRMATIVAS
Diante da realidade das escolas brasileiras, é possível observar que a discrepância
entre negros e brancos é presente em todos
os sentidos, configurando o racismo estrutural
que permeia nossa sociedade; a igualdade
de direitos, acesso e permanência na escola,
mercado de trabalho, faculdades, etc., se torna diferente diante do tom de pele.
Nesse sentido, a necessidade de políticas específicas para a população negra brasileira gera discussões estruturais no campo
das desigualdades, sejam elas sociais, econômicas, educacionais, culturais, ou quanto à
saúde pública, lazer, entre outros.
Estas políticas são chamadas de afirmativas. A afirmação faz-se necessária diante
da negação velada ou explícita dos direitos à
dignidade humana da população negra brasileira ao longo da história do Brasil. Como
afirma Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes (2006):
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).

Tal definição abarca uma discussão
controvérsia, mas pertinente sobre a postura
das instituições públicas: ao adotar políticas
afirmativas, nesta perspectiva, o Estado reconhece que é necessário abandonar a suposta
neutralidade apregoada por meio do discurso
de igualdade de direitos e passa a reconhecer que as desigualdades devem ser corrigidas por meio de ações contundentes, ora de
modo paliativo (como a política de cotas), ora
por meio de legislação específica.

É preciso ressaltar que essa mudança
de postura vem acontecendo em campos diversos e visa superar desigualdade entre os
gêneros, orientações sexuais, raça/etnia, faixa etária, origem social e geográfica.
O Brasil, sendo um dos últimos países a
abolir a escravidão de africanos e perpetuar às
novas gerações práticas racistas e discriminatórias por meio do racismo institucional, firmou-se
como um dos principais signatários do acordo
que primava, entre outras ações, pela correção
de distorções históricas que relegaram a população negra a espaços inferiorizados de poder
e de reconhecimento da dignidade humana.
A sociedade brasileira, embora ainda
enfrente impasses e contradições acerca do
reconhecimento de direitos aos quais todos os
grupos humanos devem ter acesso, apresenta,
gradativamente, mudanças significativas.
No campo educacional, entre as medidas afirmativas que visam combater as desigualdades sociais brasileiras, bem como
propiciar desconstruções e construções necessárias para práticas da promoção de igualdade racial, encontra-se a legislação pertinente à Educação das Relações Étnico-Raciais.
Um conjunto de documentos, que mantendo cada qual sua especificidade, pretendem
desenvolver mudanças de olhares e sentidos
sobre a população negra brasileira e imprimir
novas abordagens históricas, sociais e culturais relacionadas ao continente africano são:
a Lei nº 10.639 que alterou os artigos 26-A e
79-B da LDB, determinando a obrigatoriedade
de estudos relacionados à História e Cultura
Afro-brasileira nos diferentes níveis de ensino
da educação básica, estabelecendo como
conteúdo programático nas disciplinas do currículo “o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na sociedade nacional
resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas social, econômica e política pertinentes
a história do Brasil” (BRASIL, 2003).
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Também o parecer CNE/CP nº.
003/2004, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
Cabe ressaltar que toda legislação
abordada constitui um avanço no processo
de democratização do ensino. Conforme afirma Munanga (2006), a implementação da
legislação específica nas escolas brasileiras,
mostram que “[a] grande tarefa no campo da
educação há de ser a busca de caminhos e
métodos para rever o que se ensina e como
se ensinam, nas escolas públicas e privadas,
as questões que dizem respeito ao mundo da
comunidade negra” (p. 56).
Dessa forma, é importante também salientar que tanto a Lei nº 10.639/2003 quanto
os demais documentos, além de promover
o devido reconhecimento dessa parcela da
população para o desenvolvimento nacional,
também têm entre suas metas 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 étnico-raciais 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/ CNE, 2004, p.11).

Dentro desta perspectiva de uma escola de qualidade e inclusiva, sobretudo do
ponto de vista cultural, pode-se destacar os
esforços de municípios e Estados em oferecer uma formação inicial para os professores,
bem como o aumento da oferta de cursos
com a temática afro-brasileira e africana em
faculdades e universidades em todos os níveis.

A ÁFRICA QUE NOS CHEGA PELAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A renúncia do passado científico e tecnológico dos povos africanos, por parte dos
estudiosos do final do século XIX, produziram
a impressão ao restante do mundo, de que os
povos africanos não tiveram nenhuma contribuição para o conhecimento universal.
Isso fica bem claro quando nos deparamos com representações eivadas de preconceitos, que colocam a África como um
continente eternamente pré-histórico, bárbaro,
cujos habitantes são desprovidos de sabedorias, incapazes de construir ou transmitir
conhecimentos, lugar de Sol ardente, com
paisagens sem belezas, onde se encontram
vários animais selvagens.
A África é o “não lugar”, e não oferece
as mínimas condições para sobrevivência de
seres humanos. Só os selvagens, acostumados com tal “lugar”, que conseguem viver em
tais condições. Durante muito tempo o ocidente conseguiu transmitir a imagem de que
o desenvolvimento, o progresso, a civilização
e, sobretudo, os valores culturais sempre fizeram parte de suas sociedades.
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Supervalorizando sua cultura, sempre
colocou o outro, notadamente a África, em
condições de inferioridades. Representações
construídas, em geral, a partir da percepção
exterior, assentadas em mitos e preconceitos
diversos, rompeu a barreira do tempo, foram
reformuladas, incorporaram novos esquemas
e confluíram para uma representação da imagem da África que nos chegam até hoje pelos
mais diversos mecanismos.
Incluindo nesse aspecto, as práticas
pedagógicas dos professores, que enfrentam
problemas para compreender a dinâmica da
cultura afro-brasileira, enquanto formação da
sociedade brasileira a partir da heterogeneidade cultural:
A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos
que existem outras culturas além da sua.
Por isso, a escola tem que ser local como
ponto de partida, mas tem que ser internacional e intercultural como ponto de chegada. Escola autônoma significa escola
curiosa, ousada, buscando dialogar com
todas as culturas e concepções de mundo. Pluralismo não significa ecletismo,
um conjunto amorfo de retalhos culturais.
Significa sobretudo diálogo com todas as
culturas, a partir de uma cultura que se
abre às demais (GADOTTI, 2001, p. 386).

É acertado salientar que não se pode
estudar o continente africano baseando-se
nos valores ocidentais. Deve-se levar em consideração todo seu passado cultural e histórico, para que seja evitado o equívoco cometido por muitos estudiosos, que rejeitaram por
muito tempo os milhares de anos de tradição
dos povos africanos.

O que se percebe é que a história desses diferentes povos ainda é desprezada por
alguns estudiosos, uma vez que muitos deles
privilegiam a historiografia vinda por parte do
ocidente, alegando que o referido continente
não dispõe de fontes para ser estudado. Argumentos estes, eivados de concepções euro
centristas, não dão conta de que as heranças
culturais da África contribuíram de forma significativa para a formação de várias civilizações em outros continentes.
O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a educação das relações
étnico-raciais, se desenvolvem no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, como conteúdo
de disciplinas particularmente Educação
Artística, Literatura e História do Brasil,
sem prejuízo das demais em atividades
curriculares ou não, trabalhos em salas
de aula, nos laboratórios de ciências e
de informática, na utilização de sala de
leitura, biblioteca, brinquedoteca, áreas
de recreação, quadra de esportes e outros ambientes escolares (BRASIL, 2004,
p. 21).

É nesse sentido, que as Leis de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, destacam que é imprescindível uma mudança de
postura por parte dos educadores das escolas públicas. Carecem de se preparar e se
instrumentalizar para garantir a consolidação
da temática nas salas de aulas. Nas escolas
públicas, em que foi realizada esta pesquisa,
percebeu-se que os professores continuam
enfrentando desafios na hora de aplicar conteúdos sobre a história da África e da cultura
afro-brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao assumir que à população negra brasileira historicamente tem sido negada, de forma
velada ou não, direitos humanos fundamentais e que sofre as consequências nefastas de séculos de discriminação e racismo, urge pensar e tomar medidas contundentes nas diversas
esferas governamentais no sentido de proporcionar o equilíbrio, a igualdade de condições de
existência e garantir o respeito e a dignidade a todos os afrodescendentes em nosso país.
Nesse sentido, no campo educacional, a Lei nº 10.639/2003 traz no seu contexto os
anseios dos afro-brasileiros, principalmente aqueles ligados aos movimentos sociais e de articulação dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos, de valorização de sua historicidade,
riqueza cultural e da ancestralidade africana.
As informações trazidas por alguns estudiosos, da realidade atual do continente africano,
não são suficientes para julgar toda sua trajetória. Deve ser levado em consideração também
todo o conhecimento adquirido em seus primórdios, já que o presente por si só não responde
certas inquietações advindas de um passado colonizador. Para além dos olhares negativos
em relação à história da África, é preciso desconstruir em passo acelerado a “barragem de
mitos” constituída sobre esta história.
Com o apoio da Arqueologia, civilizações inteiras foram descobertas, pondo por terra
as afirmações de que o continente africano é destituído de história. E ainda hoje, muitos estudiosos insistem em afirmar que o continente não possui contribuições para a história do
mundo. As “Ciências”, marcadas por diferentes preconceitos, produziram obras que difundiam
absurdos de toda ordem sobre o continente africano.
Para além desta afirmação, o estereótipo é um olhar e uma fala bem-sucedida, que
possui uma dimensão sólida, ao constituir uma realidade em cima do objeto que está sendo
estereotipado. Dessa forma, o continente africano vem sendo discriminado, marginalizado
e estereotipado nas representações feitas por diferentes agentes da cultura ocidental. Estas
imagens chegam até nós, e ao próprio continente africano, impregnados de valores euro-ocidentais.
Quase sempre a África é colocada na condição de coitadinha, seja na mídia ou fora
dela, os povos africanos são tratados de forma homogênea, como se fossem simplesmente
negros, ou, africanos. Estes estereótipos e clichês envolvem relações de interesses e poder
que de certa forma contribuem para o discurso discriminatório.
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