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EDITORIAL
FRANK RUSSELL LUCAS
Dono de um pensamento sapiente, Frank Russell Lucas,
psicanalista clínico e psicólogo americano, natural de Nova
Jersey, radicado no Brasil desde 2000, é membro da Sociedade
Brasileira de Psicanálise Integrativa, na qual fez sua formação.
Seu interesse pela psicologia surgiu durante sua formação em
homeopatia clássica na Inglaterra, após uma carreira como
fotógrafo e pintor na África. E, seu trabalho subsequente na
então nascente área de Educação Digital pela Philips Interactive
Media, onde teve contato com o Departamento de Ciências
Comportamentais e Sociais da Universidade de Maryland,
visando sua formação em psicoterapia e neurociência.
Iniciou seu trabalho clínico como um pesquisador de psiquiatria
genética de transtornos de ansiedade no Instituto Nacional da
Saúde (NIH), onde fez parte do grupo que descobriu a primeira
função genética da “ansiedade e personalidade”. Lucas tem
publicado artigos científicos nas associações genéticas de
ansiedade e tabagismo em mulheres, além de ser conferencista sobre a violação ética dos direitos
humanos provocada pela fusão entre engenharia genética, informática e patentes industriais.
Recrutado pelo Banco Mundial em 1997, para desenvolver um instrumento psicoeconômico,
a fim de medir o impacto econômico negativo do TEPT em comunidades no Burundi, vinte
anos após um massacre. Lucas conheceu colegas brasileiros que o influenciaram a trazer
seu trabalho para o Brasil, onde ele entregou-se à psicanálise.
Lucas é um pensador independente que, mesmo sem negar o conhecimento adquirido de
seus mentores brasileiros, encontrou seu próprio caminho entre as linhas psicanalíticas da
atualidade, como de Jacques Lacan, Melanie Klein, Donald Winnicott e Wilhelm Reich. No
entanto, jamais se afastou da obra de Freud, levando em conta a importância da sexualidade
infantil e do corpo materno na constituição psíquica da criança. O interesse de Lucas pelas artes,
especialmente pela fotografia e pintura; e seu estudo em biologia na era digital, enriquecem
seus escritos e sua clínica, tornando-o um psicanalista à frente da exploração da erosão das
categorias psíquicas fixas, entre o humano e aquele “não humano”.
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HISTERIA CONTEMPORÂNEA: O FEMININO EMASCULADO
Winnicott está para a pandemia como Lacan estava para a revolução social de 1968. Ambos
são pontos de tempo e apogeus opostos em escala infinita (∞) do Complexo de Castração
onde o Ponto Ideal é a fonte da histeria. Lacan trata de uma função masculina depravada,
enquanto Winnicott cuida do feminino emasculado desprivado.
A psicanálise clínica perdeu seu contato com a histeria. Os histéricos não desapareceram; a
psicanálise simplesmente apagou a luz. Os “histéricos-fantasma” de trinta anos atrás, citando
Bollas, se apresentavam como fronteiriços, esquizofrênicos ou narcisistas porque inconscientemente os histéricos perceberam que aquele era o desejo projetado da psicanálise para eles.1
Os histéricos, hipersensíveis ao desejo do outro, realizam tais desejos e se escondem atrás
de outras personalidades clínicas.
Cada época tem suas personalidades histéricas decorrentes das mudanças de seu tempo.
Entre maio de 1968 na França e dezembro de 2019 na China, a histeria sincronizou-se três
vezes com a revolução contraceptiva: o Desejo Feminino Liberado / Masculino Vagante suplantado pela Reverência da Primazia Materna / Feminino Fálico, brotando hoje, o Feminino
Emasculado / Masculino Tóxico Presumido que subjuga o papel delimitador do masculino no
feminino, essencial na formação moral.
O Capitalismo venceu: O Mercado e a internet sem lei com seu marketing do infantil fomentam
uma histeria impelida a buscar o prazer infantil desenfreado (polimórfico e perverso) através de
uma busca interna desesperada de um feminino desprovido de um masculino, uma “fronteira”
entre “eu” e “ela” seja linguisticamente através de jogos infantis de pronome, socialmente
através de figurino e identidade virtual, ou biologicamente através de cirurgia e hormônio, o
“ele” é inextricável de “ela”, na psique quanto a biologia. A essência da histeria contemporânea
é a ausência de limites, sejam nas personalidades dissociativas, obsessivo-compulsivas ou
disforia de gênero. Acende a luz! A nova época chegou: O feminino emasculado se submete
à biologia sintética.

FRANK RUSSELL LUCAS
www.frlpsi.com.br

1.

Selaibe, M. e Carvalho, A., Psicanálise Entrevista, vol. 2, Pulsional impedioso e receptividade materna, p. 522.
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Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri- SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

8

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NO APRENDIZADO
DE ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo tem como ênfase demonstrar como a Neuropsicopedagogia pode
contribuir no ensino aprendizagem de alunos com dificuldade de aprendizagem e como os
professores podem obter informações e esclarecimentos para que em sua prática pedagógica
possam realizar intervenções qualitativas no decorrer do processo de aprendizagem dos alunos
com dificuldades de aprendizagem para que os mesmos possam assimilar, integrar e reconstruir
seus conhecimentos de forma significativa, propiciando desta forma uma aprendizagem real, total
e de qualidade evidenciando que a relação entre a prática pedagógica e a neuropsicopedagogia
apesar de ser ainda um grande desafio pode apresentar bons resultados no processo de
aprendizagem para educandos com dificuldades de aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Neuropsicopedagogia; Dificuldade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente a área da educação está em momento de novas mudanças e educar
dentro deste contexto de modernidade educativa tem exigido dos professores um
novo olhar voltado para atender melhor a todos os indivíduos dentro do ambiente
escolar através de práticas de ensino que contemplem a peculiaridade de cada aluno.
Neste sentido, os neuropsicopedagogos, que através de conhecimentos adquiridos por
meio de uma formação específica poderá indicar novos caminhos e possibilidades de intervenções pedagógicas, pois seus conhecimentos de como acontece o processo de assimilação
de conteúdos de forma significativa durante o processo de alfabetização e letramento com
base nas neurociências é essencial para auxiliar os educadores a terem uma nova visão de
como ocorre a aprendizagem para cada indivíduo conforme suas peculiaridades.
Sendo assim este artigo tem como ênfase propiciar aos professores alfabetizadores um
novo conhecimento de como se processa as informações dentro do cérebro com base nas
neurociências, como os mesmos podem criar ferramentas que possibilitem a construção psicológica do sujeito, num contexto histórico, cultural, social, cognitivo e emocional, mostrar as
contribuições que a Neuropsicopedagogia possibilita em relação ao processo ensino-aprendizagem de alunos com dificuldades de aprendizagem evidenciando a importância do professor
neste processo, pois o mesmo reconhece que a aprendizagem supõe uma construção que
ocorre por meio de um processo mental que implica na aquisição de um conhecimento novo,
ou seja, é sempre uma reconstrução interna e subjetiva, processada e construída interativamente.
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NEUROCIÊNCIAS
Compreender como é o funcionamento
cerebral faz parte de um processo que vem
de longas datas. Estudos de Alexander Romanovich Luria (1901–1978), durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu estudos
com indivíduos portadores de lesão cerebral,
no qual catalogou cada paciente, mapeou
as respectivas lesões cerebrais e anotou as
alterações no comportamento, tendo como
objetivo específico o estudo das bases neurológicas do comportamento.
Estes estudos, de certa forma, simbolizam um elo entre a psicologia e a neurociência, denominada neuropsicologia. Através
disso Luria constatou que o cérebro humano
é composto por três unidades funcionais básicas, sendo estas, necessárias para qualquer
tipo de atividade mental e são divididas em
três blocos funcionais cujas funções são:
• 1º Bloco funcional responsável pela
regulação do tono cortical e vigília;
• 2º Bloco funcional responsável por
receber, processar e armazenar as
informações que chegam do meio
interno e externo;
• 3º Bloco funcional responsável por
programar, regular e verificar a atividade mental.
Cada uma das unidades acima descritas tem o seu papel fundamental e fornece
a contribuição para o desenvolvimento das
funções nervosas superiores e para o desempenho das atividades mentais.
O 1º bloco funcional (A) se localiza no
tronco cerebral, a ativação cerebral é produzida por três mecanismos diferentes associados em primeiro lugar pelo sistema reticular
ascendente (SARA) na regulação dos processos vitais como respiração, circulação sanguínea, o segundo mecanismo de ativação tem
origem no reflexo de orientação como forma
de defender o organismo de ruidos, estímulos
luminosos do ambiente mobilizando a aten-

ção por reflexo de orientação, denominando
a atenção primitiva e emocional, o terceiro
mecanismo é o sistema reticular descendente (SARD) que tem origem no frontal anterior
e motor e integra as informações internas e
externas direcionadas a atividade motora ou
resolução mental de um problema.
Segundo bloco funcional se localiza
posterior ao sulco central até a porção occipital e tem como responsabilidade receber,
analisar e armazenar as informações.
A organização do segundo bloco se
divide em três sub-blocos em que as informações visuais se processam na porção occipital, as informações auditivas na porção
temporal e as informações táteis-cinestésicas
no parietal. Esses sub-blocos recebem as informações das áreas primárias dos respectivos órgãos sensoriais (visão, audição, tato)
e transmitem as informações para as áreas
secundárias processarem, analisam e sintetizam as informações e as repassam para as
áreas terciárias, no cruzamento das regiões
têmporo-parieto occipital (TPO), que realizam
a mais complexa integração das informações.
O terceiro bloco funcional se localiza
no frontal, sendo que a parte posterior corresponde a áreas motoras e pré-motoras e a
região anterior corresponde ao pré-frontal e é
responsável por preparar programa de atividade ideativa ou motora e colocá-la em prática.
A tarefa principal do terceiro bloco funcional
é a organização da atividade consciente, responsável pela programação, regulação e verificação do comportamento.
Segundo Tabaquim (2003, p. 91) destaca que:
O cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na compreensão
das relações dinâmicas e complexas da
aprendizagem. Na busca pela compreensão dos processos de aprendizagem e
seus distúrbios, é necessário considerar
os aspectos neuropsicológicos, pois as
manifestações são, em sua maioria, reflexo de funções alteradas. As disfunções
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE
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podem ocorrer em áreas de input (recepção do estímulo), integração (processamento da informação) e output (expressão da resposta). O cérebro é o sistema
integrador, coordenador e regulador entre
o meio ambiente e o organismo, entre o
comportamento e a aprendizagem (TABAQUIM , 2003, p. 91).

Portanto desta forma cada ser humano
tem impressões digitais diferentes, com sinapses cerebrais diferentes, pois cada indivíduo
tem suas vivências. E nesse sentido Ventura (2010, p.123), retratar que a neurociência
possui uma importante interface com a Psicologia e a define do seguinte modo:
A neurociência compreende o estudo do
sistema nervoso e suas ligações com
toda a fisiologia do organismo, incluindo
a relação entre cérebro e comportamento. O controle neural das funções vegetativas – digestão, circulação, respiração,
homeostase, temperatura-, das funções
sensoriais e motoras, da locomoção,
reprodução, alimentação e ingestão de
água, os mecanismos da atenção e memória, aprendizagem, emoção, linguagem
e comunicação, são temas de estudo da
neurociência (VENTURA, 2010, p.123).

AS CRISES PSICOLÓGICAS E
O DESENVOLVIMENTO DA
PERSONALIDADE
Vygotsky refere que o desenvolvimento da
personalidade do sujeito ocorre em períodos de
crises psicológicas, cujas competências já desenvolvidas necessitam se transformar por conta
das novas exigências externas. Nesse sentido as
crises psicológicas propiciam o desenvolvimento
do EU como sujeito psicológico, a concepção do
OUTRO e a construção mental da REALIDADE.
As crises psicológicas são descritas como
os momentos que propiciam a construção do EU
como sujeito psicológico e são definidas como
processos de transformação que, são internas
e externas, individuais e sociais, distintos e sequenciais ao mesmo tempo e, como qualquer
transformação, são acompanhadas de conflitos
íntimos, profundos e significativos no âmbito social, individual, emocional, cognitivo e cerebral.

Vygotsky define seis períodos de crise
de desenvolvimento humano: a crise pós-natal, a crise do primeiro ano, a crise dos três
anos, a crise dos sete anos, a crise dos treze
anos e a crise dos dezessete.
Vygotsky (1996) menciona que, por
volta dos cinco meses, o bebê já consegue
dominar o seu próprio corpo, a postura e movimentos, levando-o a buscar mais contatos
com outros humanos. No segundo semestre,
sente necessidade específica de se comunicar, e o interesse pelo ser humano se deve
ao fato de reconhecer que todas as suas necessidades podem ser satisfeitas pelo outro
adulto.
Leal (2010) refere que quando o bebê
começa a repetir os vocábulos “má-má, dá-dá”, os sons articulados de uma “difusa consciência da vocalização cedem lugar à consciência” de que ele provoca no outro uma
reação à sua lalação.
A crise do primeiro ano delimita o primeiro ano de vida do bebê humano ao início
da infância esse momento se constitui quando a criança começa a andar, a falar e a ter
iniciativa e vontade no meio externo essa crise se destaca como a “construção da relação
dual (entre a criança e o cuidador reconhecido por ela)”, nessa crise a criança se sente ligada emocionalmente e mentalmente ao
cuidador que se posiciona como interlocutor
da relação do “agora eu agora tu” e mantém
o diálogo recíproco e alternadamente não só
com outros, mas também com os objetos e
com os eventos.
Na crise dos três anos surge novamente
a construção da autonomia dos sistemas de
valores próprios do EU como sujeito psicológico e o surgimento da oposição e do negativismo diante do outro que lhe foi confiável
até esse momento. A separação emocional é
marcada pela oposição ao outro da sua relação independente que lhe foi exigido.
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A reação negativa ocorre desde o momento em que a criança não se interessa em
cumprir o que lhe é pedido, o motivo da negativa não se deve ao conteúdo da própria
atividade, mas à relação com o sujeito que
solicita. A reação negativa se manifesta por
deixar de cumprir algo que alguém específico
pediu e isso ocorre preferencialmente com os
cuidadores mais próximos, os pais para superar essa crise, a criança necessita que o outro
da relação estabeleça os limites externos da
ação da criança, para que o mesmo consiga compreender que os outros também têm
vontades e interesses diferentes dos seus, externo e, quando elas ocorrem, muitas vezes
se sentem injustiçados, desencadeando comportamentos de desadequação e nervosismo
já na crise dos sete anos começa uma nova
crise, por representar a passagem da idade
pré-escolar para a idade escolar, a entrada da
criança no período escolar promove um mergulho no mundo externo e amplia as relações
com os pares.
Leal (2010) refere que o percurso escolar tem uma influência benéfica para fortalecer
a construção da autonomia e de modo dialético o sentimento de pertencer a um grupo
de pares e a construção de significados de
realidade (p.128), essa crise é caracterizada
pela perda da espontaneidade infantil na medida que a criança já construiu a noção de
que os outros são sujeitos psicológicos e tem
desejos e vontades diferentes das dela e que
pode perder a atenção deles caso haja um
comportamento inaceitável do grupo.
O início dessa crise pode gerar na criança muita insegurança em relação ao seu posicionamento com os outros, desencadeando
ansiedade, insegurança e medo ao estabelecer relações com os pares. a criança passa
a ter uma orientação consciente de suas próprias vivências e começa a nomear as suas
experiências e sentimentos e dar significados
a elas, expressando se está alegre, triste, brava e considera-se boa ou má, denotando a
consciência do seu processamento interno
emocional.

As vivências adquirem sentido e surgem
conexões totalmente novas como resultado
destas experiências, as vivências e os afetos são generalizados, surgindo desta forma
a constituição da lógica dos sentimentos. A
crise dos treze anos o adolescente demonstra
a continuação do seu desenvolvimento social
“em busca de si mesmo” se comparando com
os outros, assumindo papéis e característica
sociais e individuais, incluindo os significados
da realidade e o sentido da vida, reconhece a
figura de autoridade como quem oferece as
orientações morais e assume algumas responsabilidade e se posiciona de modo crítico
às doutrinas e crenças ditas até o momento
como sagradas, possibilitando a criação de
sentido de si do outro e significado da realidade,
O adolescente esforça-se por apreender
os requisitos do “si-mesmo” entre seus
pares, e admitir as imposições “da realidade”, consistente independentemente do
que lhe é oferecido na visão dos mais velhos, das tradições e da autoridade, seja
ela da família, da escola, do trabalho ou
da comunidade (LEAL, 2010, p.137).

Segundo Vygotsky (1996) na crise dos
dezessete anos a adolescência é como um
caminho rumo a maturidade psicológica e a
descreve como um período de transição com
características como queda de interesses infantis, descontentamento interior, inquietude,
tendência à solidão isolamento e negativismo em função da complexidade nos sistemas
funcionais que operam nessa fase.

A CONSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES
NERVOSAS SUPERIORES
As funções nervosas superiores são
a atenção, percepção, memória, orientação,
funções motoras, linguagem, pensamento e
processos executivos que integram a emoção, a vontade e a imaginação, quanto sua
constituição, desenvolvimento e alterações.
As funções nervosas elementares se
constituem em funções nervosas superiores,
ou funções psicológicas a partir das relações
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interpessoais construtivas, ou seja, processo
de transformação do aparato biológico em
processos superiores que regem toda a atividade mental, relacional e produtiva dos sujeitos psicológicos desenvolvidos.
Referente a atenção, Luria (1981) destaca que a capacidade atentiva interfere na
realização prática de toda e qualquer tarefa,
possibilitando que a criança reconstrói continuamente sua percepção e se liberte da
estrutura perceptiva mais imediata, desenvolvendo habilidades cada vez mais complexas.
Nesse sentido a atenção desempenha a função mais importante na vida do organismo,
pois trata da organização do comportamento,
com a criação de um determinado contexto,
que prepara o homem para a percepção ou
atividade.
A percepção é uma atividade psicológica que envolve informações advindas das
várias modalidades sensoriais e possibilita
a construção de concepções sobre cenas,
eventos e situações que se desenvolvem no
tempo e no espaço e todas essas informações adquiridas por meio de percepções
mais simples às mais complexas são armazenadas na memória e podem ser utilizadas
pelo sujeito em situações posteriores, compreender o que é a memória e identificá-la
como função nervosa superior elementar e o
desenvolvimento dela na criança a partir de
substratos biológicos e quais características
são comuns quando ela falha, e que tipo de
comportamentos são esperados de alguém
que tenha uma lesão ou processo degenerativo na memória, constitui o passo inicial para
compreender as possibilidade ou as dificuldades que o neuropsicólogo encontrará em
seu trabalho tanto no momento da avaliação
quando na reabilitação da memória.
Já para compreendermos o processo
de constituição da orientação do homem, temos que ter ciência que não depende apenas
do desenvolvimento biológico, e sim, do intermédio da constituição do social, para relação
de desenvolvimento da orientação pessoal,

espacial e temporal e permitirão a construção
do sujeito, a orientação está diretamente relacionada na capacidade do sujeito situar-se
quanto a si mesmo e no ambiente no qual
está inserido, sendo uma das funções principais da atividade mental consciente do sujeito,
que necessita da integração da atenção, percepção e memória e para compreendermos
o desenvolvimento da orientação precisamos
entender a própria evolução do homem, tanto
biológica quanto histórica e cultural e ainda,
o desenvolvimento individual que construirá a
personalidade a partir da influência de diversos fatores, deste modo, a orientação desde
a infância até a vida adulta terá características
e peculiaridades distintas em cada fase do
desenvolvimento.
Vygotsky e Luria (1996) distinguem três
fases do desenvolvimento da percepção espacial, primeiro relacionada às funções de
alimentação (boca), segundo pelas funções
táteis (mãos) e posteriormente pelas funções
visuais do espaço (visão).
As funções motoras por sua vez referem-se ao movimento e ação é resultado da
integração de intervenções motoras e sua
conversão em melodias cinéticas flexíveis, o
que envolve quase todos os componentes do
sistema nervoso central aos seis anos acontece o desenvolvimento dos atos motores,
associado ao desenvolvimento da fala e da
linguagem, da escrita e da leitura, pela maturação do aparato biológico, associado aos
estímulos ambientais e culturais e, dos sete
aos oito anos, já se verificam as zonas de
intercomunicação entre áreas auditivas, visuais e motoras que se desenvolvem até a fase
adulta.
A criança antes mesmo de dominar a
linguagem demonstra a capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumentos e meios para atingir seus objetivos,
frequentemente não importa à criança o quão
preciso e eficiente seja seu pensamento, em
seu primeiro confronto com a realidade seu
pensamento não visa regular ou organizar
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uma adaptação eficiente ao mundo externo,
por sua vez a aquisição da linguagem exige
a coordenação de várias funções e aptidões
e também a intervenção de diferentes órgãos
e intimamente relacionada com os progressos
no desenvolvimento psicomotor e na evolução cognitiva, na interação com o entorno,
fatores sociais e culturais, afetivos e emocionais e o pensamento. A criança assimila a estrutura externa, ou seja, a palavra-objeto que
lhe é apresentada através da fala do adulto
para posteriormente se tornar uma estrutura
simbólica, devido a isso a fala, além de caracterizar uma forma de comunicação social, é
um instrumento essencial para a regulação e
organização da atividade intelectual dos processos mentais humanos.
Para Vygotsky (2000),
A princípio a linguagem se desenvolve
independentemente do pensamento e,
em certo momento, o pensamento e a
linguagem se cruzam e a linguagem se
intelectualiza e o pensamento se verbaliza e, nesse processo, a criança descobre
que cada objeto tem um nome correspondente a uma palavra e, esta passa a ter
significado (Vygotsky, 2000).

Portanto, a linguagem quando convertida em fala interior, organiza o pensamento
da criança e torna-se uma função nervosa
superior onde o desenvolvimento psicológico
do sujeito possibilita a passagem das funções
nervosas elementares em funções nervosas
superiores, quanto às emoções e afetos, embora não os transforme, visto que continuam
em sua base de natureza psicofisiológica, típica da espécie, possibilita a construção dos
mecanismos de modulação da resposta afetiva diante da estimulação das emoções, tanto
as mais básicas e primárias, adequando a
resposta à expectativa do ambiente, portanto
devemos considerar as emoções como resultado de um processo dinâmico que exclui
a concepção de que sejam apenas impulsos
energéticos que determinam sua experiência
e o comportamento.

Mas sim, como um elemento indispensável que participa da motivação do sujeito e da
determinação do caráter de suas reações, assim a vivência da experiência emocional, mais
ou menos intensa, que caracteriza a emoção
produtiva, que promove o crescimento pessoal
através do aprendizado ou a emoção negativa
que bloqueia e paralisa a ação prática ou mental, que impedem o sujeito de utilizar seus recursos intelectuais ou práticos, dependerá dos
nexos construídos, nas relações interpessoais
vividas, na quantidade e qualidade de significados que estas possibilitam serem construídos
como também na construção da personalidade.

CONCEPÇÃO DE DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
Para definirmos o que é dificuldade de
aprendizagem primeiramente temos que ter
ciência que a aprendizagem vai além de um
processo de entrada e saída de informação no
cérebro de uma criança, o ato de aprender não
pode ser considerado apenas a partir da área
emocional, o aprendizado integra o cerebral, o
psíquico, o cognitivo e o social do indivíduo,
desta forma podemos dizer que é um processo
neuropsicocognitivo que ocorrerá num determinado momento histórico, numa determinada sociedade, dentro de uma cultura particular.
Pois a aprendizagem vai além da escola, porque tanto a inteligência quanto a
afetividade são mecanismos que permite ao
indivíduo a construção de noções, situações
e desenvolvimento de habilidades, ou seja durante o desenvolvimento do cognitivo e afetivo, a formação do sujeito acontece através
da resolução de conflitos e aquisições, sendo
considerado como aprendizagem o produto
da interação das necessidade que vão se modificando e se configurando através de novos
conflitos, ou seja, educar é uma preparação
para a vida e tem como ênfase determinar
quais funções mentais são necessárias para
execução de uma tarefa, portanto o problema
surge quando essas funções são alteradas influenciando de forma direta sobre o processo
de aprendizagem da criança.
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Portanto podemos afirmar que dificuldade de aprendizagem é uma desordem intelectual em que o indivíduo não consegue
se apropriar de determinado conhecimento
através de fatores internos e externos, mais
a presença de uma dificuldade de aprendizagem não significa necessariamente que a
criança possua transtornos mentais, tal dificuldade pode ser ocasionada por problemas
passageiros como separação dos pais, baixo
auto estima ou problemas psicológicos essas
situações podem levar o aluno ao fracasso
escolar causando grandes angústias aos professores.

durante o processo de ensino e aprendizagem o professor através de intervenções produtivas e estratégias diversificadas de ensino
e aprendizagem poderá de forma qualitativa
contribuir para que tais dificuldades possam
ser superadas pelos educandos criando situações de ensino aprendizagem onde o aluno
possa construir seu próprio conhecimento a
partir de informações que recebe na medida que consegue estabelecer relações com
suas concepções prévias, desta forma o professor estará respeitando e entendendo que
este educando tem sua própria história e sua
singularidade.

Logo, as dificuldades de aprendizagem envolve o estudo da rede de relações
cotidianas nas quais o sujeito está inserido
e nesse sentido o papel do professor é primordial porque tais dificuldades aparecem
primeiramente na escola e muitas vezes os
pais não tem conhecimento de como ocorre
o desenvolvimento das habilidades de seus
filhos fora do convívio familiar, portanto a escola é o primeiro passo para trabalhar tais
dificuldades com esse indivíduo, levando em
consideração toda sua peculiaridade e particularidades, respeitando-o e acolhendo-o em
todos os sentidos para que o mesmo sinta-se
parte integrante da escola, pois cada sujeito
possui um conjunto de características que os
diferenciam dos demais seja na forma física
ou no seu ritmo de desenvolvimento e essas
diferenças muitas vezes levam a sociedade
a considerá-lo incapaz de desenvolver determinadas habilidades, por este motivo muitas
crianças são atendidas por psicólogos, fonoaudiólogos, neuropediatras e psiquiatras.

Segundo Nádia Bossa 2000, p.56 referente a afetividade:

O fato é que muitas crianças em fase
escolar apresentam dificuldade em realizar
certas tarefas que podem surgir por diversos
motivos, como proposta pedagógica, capacitação do professor, problemas familiares,
déficit cognitivo entre outros motivos o importante nesta situação é que tanto a escola
como os familiares estejam dispostos a auxiliar este educando a superar tais dificuldades
de forma significativa e acolhedora, porque

A criança pode estar numa escola onde
a forma de ensinar, não está de acordo
com sua forma de aprender, ela pode não
compreender a importância do que está
sendo ensinado, porque o professor não
lhe mostra como utilizar aquele conhecimento na vida, ela pode não aprender
porque seu professor não sabe ensinar
ou não gosta de sua profissão, ou ainda
não se encontrou nos métodos e ainda,
ela pode não aprender porque precisa de
uma ajuda especial e seu professor e família não sabem (BOSSA, 2000, p.56).

Nesta perspectiva de ensino aprendizagem o professor mediador será de grande importância, pois ele mostrará através de
suas atitudes e projetos o quanto é prazeroso
aprender e que o erro faz parte deste processo de ensino aprendizagem assim poderá
estabelecer um relação clara e próxima entre professor e educando que no decorrer do
tempo possibilitará ao aluno arriscar se mais
e adquirir mais confiança no ato de aprender,
ou seja quanto mais tranquila e equilibrada for
a relação entre aluno e professor maior será
o desejo desta criança aprender o que lhe for
apresentado.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

16

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

AS CONTRIBUIÇÕES DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA AOS
ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM
Aparentemente quando pensamos em
educação acreditamos em um primeiro momento que a educação não está ligada a mudanças, reestruturações, (re) aprendizagens
e novos olhares, isso é um equívoco pois na
mesma medida que o mundo vem se transformando, a educação também se encontra em
constantes buscas e transformações, fato que
faz com que as contribuições provindas das
Neurociências despertaram interesse de vários segmentos e entre estes a Educação, no
sentido da maior compreensão de como se
processa a aprendizagem em cada indivíduo.
A neurociência pode ajudar muito a
compreender o modo de como ocorre a
aprendizagem em cada indivíduo, mas especialmente aqueles com transtornos, da plasticidade cerebral, na busca de novos caminhos para compreender o ato de aprender
que é complexo e não envolve somente a
questão de memorizar os conteúdos, envolve
outros fatores importantes como a emoção,
interação, alimentação, descanso, motivação,
tendo ciência de todas essas informações o
espaço educativo abriu as portas para novos
profissionais que venham contribuir de forma significativa a equipe multidisciplinar que
atende o educando.
Dessa forma, os neuropsicopedagogos
estão agregando seus conhecimentos nestas
equipes multidisciplinares porque além de
ter uma visão de como ocorre a aprendizagem do educando, também possuem vistas
para a metodologia de ensino do professor,
pautados em estudos concretos e eficazes
de como ocorre o processo de aquisição da
aprendizagem no cérebro humano, portanto
possuem competência para orientar de que
forma a aprendizagem pode se tornar mais
significativa tanto na metodologia do professor quanto no processo de aprendizagem do
aluno, assim as neurociências podem auxiliar

de forma qualitativa os profissionais da educação, especialmente os professor sobre a
compreensão dos processos de aprendizagem e não aprendizagem dos educandos, auxiliando-os em intervenções e metodologias
de trabalho mais efetivas que possibilitem
atender às diferenças para educar na diversidade tendo o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem garantindo-lhe seu direito
de aprendizagem como sujeito autônomo.
Dessa forma, a neurociências evidencia
que todos os indivíduos são capazes de se
desenvolverem e que há estratégias específicas que possibilitam a plasticidade cerebral
obtendo resultados positivos nos processos
de aprendizagem . Ao adquirir conhecimentos sobre a neurociência o professor passa
a ter uma visão mais ampla sobre de como
ocorre a aprendizagem para cada aluno, pois
consegue identificar suas características, especificidades, particularidades e peculiaridades tornando-se um diferencial no processo
de alfabetização e letramento, pois percebe
que é preciso ensinar o aluno a aprender a
aprender, a aprender a pensar, a estudar,
a se comunicar, e não apenas reproduzir e
memorizar informações e sim, desenvolver
competências de resolução de problemas e
sobretudo reconhece que o ser humano precisa de 38 contínuas aprendizagens e que
o ato de aprender é o caminho para atingir
o crescimento, a maturidade e o desenvolvimento como pessoa num mundo organizado
onde as interações com o meio permitirá a
organização do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem é considerada a condição imprescindível e fundamental no processo
de desenvolvimento de funções psicológicas superiores e o desenvolvimento de cada indivíduo depende da aprendizagem, ou seja, para que o indivíduo aprenda ele deverá estabelecer
contato com o ambiente cultural que está inserido caso contrário, haverá grandes perdas em
seu processo de alfabetização e letramento e suas funções psicológicas superiores não se
modificaram ou ascenderam a níveis muito rudimentares, desta forma a aprendizagem infere
uma mediação social específica e um processo interativo, através do qual as crianças atingem
e têm acesso à vida simbólica dos que as cercam.
A aprendizagem é, portanto, um processo pelo qual o indivíduo adquire informações,
conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, valores, crenças e que, a partir da interação do mesmo, com indivíduos mais experientes do grupo social onde está inserido, a
aprendizagem despertará os processos internos de desenvolvimento e os processos neuropsicológicos, assim a interação social é essencial no processo de construção das funções
psicológicas humanas. O desenvolvimento individual se dá num ambiente social determinado
e na relação com o outro, nas diversas esferas e níveis da atividade humana.
O processo de desenvolvimento ocorre mais lentamente que o aprendizado; o aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte das
funções consolidadas do indivíduo, neste sentido o professor tem um papel fundamental
como mediador intervindo e provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente no
processo de ensino aprendizagem do aluno onde os procedimentos adotados pelo professor
como: demonstração, assistência, instruções, fornecimento de pistas, são fundamentais para
o planejamento desse bom ensino e para a promoção de uma aprendizagem eficiente.
O professor mediador, reflexivo que tem ciência de como a neurociência pode contribuir
de forma significativa no processo de alfabetização e letramento reconhece que existem várias
formas e caminhos para que a criança aprenda os conhecimentos transmitidos pelo educador
de forma real, significativa onde o aluno seja sujeito no processo de ensinagem e possa se
desenvolver de forma plena.
No contexto educativo atual é essencial que os profissionais da educação reconheçam que com a vinda da inclusão e com todo modo de vida contemporânea outros aportes
vieram consigo como os laudos médicos, medicações diversas, dúvidas na metodologia
ensino-aprendizagem e toda essa gama de informações necessita de esclarecimentos, acompanhamentos para que os professores tenham ciência de como ocorre o processo de ensino
aprendizagem dentro desta nova contextualização, para que os mesmos possam intervir de
forma qualitativa dentro do âmbito educacional tendo como apoio profissionais capacitados
como os neuropsicopedagogos, que através de conhecimentos adquiridos por meio de uma
formação específica possa indicar novos caminhos e possibilidades de intervenções pedagógicas, garantindo que cada aluno seja realmente visto na sua essência, na sua individualidade
em sua formação cidadã.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

18

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

REFERÊNCIAS
BEAR, MARK F.CONNORS, BARRY W. Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso. 3 ed. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
BOSSA, NÁDIA A. Dificuldades de aprendizagem: A questão? Como tratá-las? Porto Alegre: Artes Médicas
Sul 2000.
FONSECA, VITOR DA. Psicomotricidade; Contribuição para o estudo da gênese. Lisboa: Notícias. 1976.
KHOMSKAYA, E.D. Neuropsicologia: Bases Teóricas e Importância Prática. 3. ed. Moscou: ZAO Editora Peter,
2003.
LEAL, M.R.M> O fenômeno humano da relação dialógica: A emergência de significados e o brincar. Lisboa,
2001.
LURIA, A.R. Fundamentos de Neuropsicologia. São Paulo: USP, 1981. MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia
Funcional, 2ª ed., São Paulo: Ed. Atheneu, 2005. TABAQUIM, MARIA L. M. Avaliação Neuropsicológica nos
Distúrbios de Aprendizagem. In Distúrbio de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar. Org. Sylvia
Maria Ciasca. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.
VYGOTSKI, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 2000.
______. A construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VENTURA, DORA F. Um Retrato da Área de Neurociência e Comportamento no Brasil. Revista Psicologia:
Teoria e Pesquisa, 2012, Vol 26 nº especial. Brasília: Universidade de São Paulo, 2010. Disponível online em
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v26nspe/a11v26ns.pdf.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

19

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

Graduada em Educação Física pela Universidade
Católica de Brasília (2002); Especialista em Bullying
na Escola, 450 horas pela Faculdade Campos
Elíseos (2020); Professora de Ensino Fundamental II
e Médio – Educação Física - Atualmente Professora
Orientadora de Educação Digital na EMEF Professor
André Rodrigues de Alckmin.

ALESSANDRA
DA SILVA PANDURO

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

20

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

O USO DAS TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O uso das tecnologias nas escolas tem crescido cada dia mais. Na Educação Infantil,
embora ainda se privilegie, com razão, o uso do lúdico para a transmissão do conhecimento,
faz-se necessário e útil inserir as TIC´s. O presente trabalho tem como objetivo discutir o papel
pedagógico da tecnologia na Educação Infantil, de maneira que ele deixe de ser visto com
desconfiança e insegurança e passe a compor, a ser mais uma ferramenta à disposição do
professor de Educação Infantil na busca de uma educação com qualidade alinhada às novas
demandas digitais.

Palavras-chave: Educação Infantil; Tecnologia; TIC; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

ser humano possui características únicas e uma delas é a de criar e recriar. Ele
cria, reinventa, recria; mas não faz isso em nada, como se fosse mágica. Sua
interação com o mundo, sanam suas necessidades e buscar novos conhecimentos é que fazem com que essas criações aconteçam. O homem vem produzindo novas
tecnologias desde os tempos primórdios.
O Universo muda a cada instante, o homem e a sociedade também, e, por conta disso,
a Educação precisa acompanhar tais mudanças, contudo, essas mudanças, por vezes acontecem de maneira bem mais lenta.
A tecnologia traz diversas maneiras de se aprender. É necessário que se esteja aberto
ao novo, sem medo e reconhecer que a tecnologia já é um recurso importante para o aprendizado, para formar alunos, um possibilitador de interações e que auxilia na transformação
da informação em conhecimento, seja do aluno, seja do professor.
Um obstáculo para a implementação das tecnologias da informação e comunicação
(TIC ́ s) na área educacional, é que muitos dos profissionais não se sentem aptos e seguros
para usá-las. Diferentemente das crianças, que já nasceram em um meio onde essa tecnologia já estava inserida. Portanto, em inúmeros casos, primeiro o professor precisa aprender a
usar as TIC ́ s para depois começar a trabalhar com elas. Porém, para que o educador tenha
condições de explorar tudo o que as tecnologias podem oferecer, é necessário que haja investimento em educação de qualidade e em inovação. As crianças precisam ser preparadas,
pois, cada vez mais, as tecnologias estão inseridas no mercado de trabalho e na vida em
sociedade, e isso pode prejudicá-las se elas não souberem usar as tecnologias com desenvoltura e conhecimento.
O tem escolhido justifica-se por ser necessário um aprofundamento da relevância das
TIC ́s no meio educacional desde os anos iniciais, ressaltando que tanto educadores quanto
alunos precisam se apropriar e acompanhar os avanços tecnológicos, além de proporcionar
uma reflexão crítica do papel do professor em relação às mudanças de metodologia de aprendizagem. É necessário que se compreenda que diversas são as formas de se utilizar as TIC
́, e elas se encontram à disposição da escola no intuito de facilitar a aprendizagem por meio
de novos conceitos e ideias.
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EDUCAÇÃO INFANTIL – PERCURSO
HISTÓRICO
No Brasil, a educação para a primeira infância tem suas raízes e trajetórias marcadas por inúmeras modificações. Algumas
instituições de assistência e educação das
crianças foram denominadas de creche, asilo,
jardim de infância, lactário, escola maternal,
internato, orfanato, casa de infância, parque
infantil, FEBEM 3 , gotas de leite, centro de
recreação etc. articuladas com diferentes interesses: jurídicos, empresariais, políticos,
médicos, pedagógicos, religiosos, ou com a
maternidade e o trabalho feminino (KISHIMOTO, 1990; KUHLMANN JR., 2011).
Foram fundamentais na demarcação do
processo de assistência à infância no Brasil, a
criação do Instituto de Proteção e Assistência à
Infância do Rio de Janeiro, por Arthur Moncorvo Filho e a abertura da creche da Companhia
de Fiação e Tecidos Corcovado (RJ), ambas
no ano de 1899. A primeira se notabilizou por
ser uma instituição com propostas pioneiras,
inspiradas em experiências francesas apresentadas no Congresso Internacional de Assistência em Paris, em 1889, influenciando a
abertura de várias filiais pelo país.
A segunda se destacou por ter sido a
primeira creche, para filhos de trabalhadores
assalariados, da qual se tem registro (KUHLMANN JR., 2011). No ano de 1896, foi criado
o Jardim da Infância Caetano de Campos em
São Paulo e, em 1908, foi aberta a primeira
creche popular, “cientificamente dirigida” para
crianças de até dois anos, na condição de
filhas de operários.
No ano seguinte, 1909, aconteceu a
inauguração do Jardim de Infância de Campos Salles, no Rio de Janeiro. De acordo com
Kramer (1984), o surgimento dessas instituições, no Brasil, aconteceu em tempos bem
posteriores aos países europeus, posto que,
desde o século XVIII, nesse continente, já ha-

via a presença de creches. No Brasil, as duas
instituições surgiram, como vimos, a partir do
final do século XIX e início de século XX, momento em que o mundo ocidental vivenciava
um grande impulso com relação à infância
(KRAMER, 1984; KUHLMANN JR., 2011).
A educação infantil anterior à década
de 1930 pode ser caracterizada em momentos distintos: 1ª) do descobrimento a 1874, é
chamada de “infância desditosa”, pois nessa
época, pouco ou quase nada se fazia pelas
crianças; 2ª) de 1874 a 1899, com a existência de projetos desenvolvidos por grupos
particulares; 3ª) as duas primeiras décadas
do século XX, quando foram fundadas várias
instituições e promulgadas algumas leis em
benefício das crianças (KRAMER, 1984).
As creches e os jardins de infância foram, historicamente, instituições com atendimento direcionado para diferentes classes
sociais e para diferentes faixas etárias. Kuhlmann Jr. (2011) destaca que a creche foi criada para atender os bebês de mães trabalhadoras, tanto na Europa como no Brasil, não
no mesmo período, mas em tempos distintos.
Em congressos com temas voltados
para a infância, recorrentemente, se pautava
a necessidade da criação de creches junto
às indústrias, principalmente para contribuir
na regulamentação das relações trabalhistas,
mais especificamente com os desafios impostos à inserção da mulher no mercado de trabalho. As creches, na medida em que iam
se estabelecendo, organizavam o seu atendimento de diferentes formas, pois existiam
as creches que atendiam os filhos de todos
trabalhadores e aquelas que priorizavam o
atendimento das mães empregadas domésticas em relação às mães operárias.
Ainda sim, essa proposta de atendimento à infância não era considerada “[...]
como um direito dos trabalhadores e de seus
filhos, mas como uma dádiva dos filantropos,
que propunham o atendimento educacional à
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infância por entidades assistenciais” (KUHLMANN JR., 2011, p. 83-84). Nessa filantropia,
os homens ocupavam papéis de maiores influências e as mulheres apenas os auxiliavam.
As creches, apesar de terem sido marcadas fortemente pela concepção médico-higienista - nesta concepção, as creches seriam
uma alternativa higiênica de combater a mortalidade infantil, um dos grandes males do
século XX - visto que a gestão dessas instituições estaria sob a responsabilidade de médicos. Assim, as crianças seriam levadas nas
mãos das criadoras e tomadoras de conta,
mulheres do povo consideradas desprovidas
de conhecimento técnico e científico em relação aos cuidados básicos com a saúde das
crianças, que também não foram propostas
serviços exclusivos desse grupo de profissionais.
São três as influências de maior destaque: a médico-higienista, que tem como
preocupação a mortalidade infantil; a jurídico-policial, que enxergava a pobreza como
uma ameaça à tranquilidade das elites, portanto havia a necessidade de um atendimento
à infância a fim de evitar a criminalidade; e
a religiosa, que era considerada como um
sustentáculo da sociedade capitalista e servia como antídoto na contenção de revoltas
oriundas da classe trabalhadora.
Mais tarde, embora a creche tenha sido
considerada como um mal porque provocava a desagregação da família pela saída da
mulher do lar para ingressar no mercado de
trabalho, foi reconhecida como necessária,
pois serviria de combate às criadeiras, que
eram senhoras que cuidavam das crianças
em condições bem precárias durante o período em que as mães trabalhavam. Ao tratar
dessa ambiguidade de sentimento que havia
na sociedade brasileira, Vieira (1988) faz uma
análise da instituição creche como um “mal
necessário” para a sociedade, durante as décadas de 1940 a 1970.

O jardim de infância (kindergarten), foi uma
criação de Froebel, no século XIX, tendo como
principal objetivo a educação das crianças com
idade entre 3 a 6 anos (idade pré-escolar), de famílias humildes, e uma das principais preocupações de Froebel era a de que a infância deveria
ser cuidada para que todos os homens se iguala
no futuro. Entretanto, em países da Europa e no
Brasil, de certa forma, países ligados ao sistema
capitalista, houve a apropriação do jardim froebeliano, utilizando-o como instrumento de discriminação social, sendo que esta instituição atendia
as crianças das camadas altas da sociedade
e, com isto, buscava-se criar um status de superioridade em relação às classes mais pobres
(KISHIMOTO, 1990). A metodologia froebeliana
foi reconhecida como educação de qualidade e
o kindergarten considerado referência em nível
internacional. Muitos países usaram esse modelo no desenvolvimento de suas instituições de
educação de crianças, assim como muitos “[...]
estabelecimentos de Educação Infantil se auto
intitulam como jardins de infância” (KUHLMANN
JR., 2011, p. 69).
A realidade histórica do surgimento das
instituições de Educação Infantil fez com que a
imagem construída das crianças que frequentavam as creches fossem de crianças necessitadas, mal cuidadas, abandonadas, famintas,
cujas famílias eram, essencialmente, formadas
por pobres, largadas pelas mães que precisavam trabalhar em busca de sobrevivência. Em
contrapartida, as crianças que não frequentavam os Jardins de Infância, seriam o oposto.
Na visão de alguns agentes públicos da
primeira metade do século XX, essas instituições foram fruto da urbanização, da industrialização, do desajustamento moral e econômico, não podendo, assim, serem reconhecidas
como órgãos educativos, como afirma Kishimoto (1990, p. 61): “[...] os filhos dos operários só precisam de assistência médica, higiênica e alimentação, as creches buscavam
implementar apenas funções assistenciais”.
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A fragmentação de princípios da bipolarização entre as creches e os jardins de
infância é discutida em Rosemberg (1992).
Segundo essa autora, a instituição que atendia na perspectiva de assistência – creches
- ficava na responsabilidade do setor privado
e a instituição que atendia com propostas de
educação (jardim de infância) ficava sob a
responsabilidade do setor público.
Visto por outra forma, Kuhlmann Jr.
(2011) afirma que algumas das principais diferenças que existiam entre as creches e os
jardins de infância estavam na questão do
público e da faixa etária, porque a creche era
voltada ao atendimento de bebês das classes
populares, o que determinaria o contexto social que inspirava objetivos educacionais diversos entre creches e jardins de infância. Em
relação à faixa etária, Kishimoto (1990, p. 61),
faz menção para “[...] a inexistência, no Brasil, da prática norte-americana de distinguir
as instituições infantis conforme a idade das
crianças”. Ambos autores concordam que é
a condição social que sustentava a existência
de distintas instituições de assistência e de
educação, sendo que as creches eram destinadas para as crianças pobres e os jardins
de infância para as crianças ricas.
É preciso ter ciência de que, mesmo nas
creches assistencialistas, havia uma concepção
de educação. No entanto, não era uma educação que as crianças recebiam para a sua
emancipação e mudança de realidade social,
como frisa Kuhlmann Jr. (2011, p. 1660-1670).
A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma pedagogia da
submissão, uma educação assistencialista
marcada pela arrogância que humilha para
depois oferecer o atendimento como dádiva,
como favor aos poucos selecionados para o
receber. Uma educação preconceituosa da
pobreza e que, por meio de um atendimento de baixa qualidade, pretende preparar os
atendidos para permanecer no lugar social
a que estariam destinados. Uma educação
bem diferente daquela ligada aos ideais de
cidadania, de liberdade, igualdade e fraternidade (KUHLMANN JR, 2011, p.1660-1670).

As palavras do autor, embora façam
referência mais especificamente ao final do
século XIX e às primeiras décadas do século
XX, são atualíssimas para se compreender a
história da Educação Infantil no Brasil, durante
as décadas posteriores e na atualidade.
Durante a década de 1990, mesmo ante
as mudanças constitucionais, persistiu a negligência do Estado nacional em não efetivar
o direito à educação das crianças pequenas.
Uma série de reformas de Estado ocorreu
nesse período, visando implantar as políticas
do neoliberalismo, que defendiam um Estado
mínimo e regras sociais ditadas pelo mercado
financeiro.
Na década de 1990, várias empresas
públicas foram privatizadas, sobretudo na
gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC)
(OLIVEIRA, 2005). Nessa perspectiva, com a
atuação de um Estado mínimo, percebe-se o
fortalecimento de parcerias com a sociedade
civil na execução de políticas sociais, mas
que se resumiram mais numa filantropia empresarial, fortemente incentivada pelo Banco
Mundial (COUTINHO, 2005). O descompromisso do governo neoliberal com a infância,
no Brasil, ficou latente quando, em 1996, foi
criada uma política nacional de financiamento complementar para a educação básica,
o FUNDEF, e a Educação Infantil e o ensino
médio foram ignorados pelo governo de FHC.
Ainda em 1996, após oito anos de tramitação no Congresso Nacional, foi aprovada
a Lei 9.394 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A
partir dessa Lei, verifica-se um maior detalhamento no campo legislativo sobre a educação
da primeira infância. A LDB, além trazer contribuições que ajudaram na organização da primeira etapa da educação básica, definiu que
as creches atendiam as crianças com idade
entre 0 a 3 anos e a pré-escola, às crianças
na faixa de 4 a 6 anos.
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O cenário de subalternidade do Estado com a infância começa a ser combatido
com um maior volume de ações, a partir da
chegada de governos progressistas na presidência da república. Isso ocorreu com as
gestões dos presidentes Lula e Dilma (20032010/2011-2016). Um exemplo dessa mudança foi a criação do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB), no ano de 2007, o que representou, pela primeira vez na história, a consolidação de uma política de financiamento público
para a Educação Infantil (SOARES, 2015).
Ao incluir a Educação Infantil, o FUNDEB se tornou uma importante fonte de recursos para o pagamento de profissionais
docentes, visto que previa a aplicação de, no
mínimo, 60% de seus recursos com o magistério. Além disso, durante essas gestões,
foram criados e implementados: o Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil (Proinfância/MEC), que
construiu aproximadamente 6.185 unidades
de Educação Infantil no país 9 ; a Política
Nacional de Educação Infantil do Campo; cursos de especialização para profissionais da
área, o Programa Brasil Carinhoso, que visa
aumentar a distribuição de recursos quando
se aumentam as matrículas de crianças de
baixa renda, além de várias outras ações e
projetos.
Em 2006, ocorreu a aprovação da Lei
11.274, que trouxe alteração na LDB e ampliou o atendimento do ensino fundamental
para crianças a partir dos 6 anos de idade.
Em 2009, a Constituição Federal foi alterada pela Emenda Constitucional nº 59/2009,
definindo que a educação obrigatória se inicia aos 4 anos, estendendo-se até os 17. Em
2013, novamente é alterada a LDB, que passa a regulamentar, dentre outras alterações,
que a “[...] educação infantil, primeira etapa
da educação básica, tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança de até
cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade” (BRASIL,
2014a, p. 21). A antecipação da escolarização das crianças pequenas, embora tenha
sido polêmica por retirá-las da Educação Infantil e determinar o seu ingresso mais cedo
no Ensino Fundamental, contribuiu para o aumento do atendimento escolar das crianças
que estão nos seis primeiros anos de vida.

A INSERÇÃO ESCOLAR DAS TIC´S
A origem da palavra tecnologia é grega: tekne e seu significado é “arte, técnica
ou ofício” e logos que significa “conjunto de
saberes”. (CARVALHO, BASTOS E KRUGER,
2000). Pensando por sua etimologia, tecnologia são saberes que permitem modificar o
meio, produzir objetos e criar situações novas
para se resolver problemas advindos do ser
humano e suas necessidades, ou seja, é um
conjunto de métodos, técnicas e processos
de uma ciência, indústria ou ofício específico.
Segundo Kenski (2003) chamamos de
tecnologia um conjunto de princípios e conhecimentos científicos aplicados à construção,
planejamento e utilização de um equipamento
para realizar determinada atividade. Ela descreve ainda que as habilidades especiais, maneiras e jeitos de se lidar com cada um dos
tipos de tecnologia existentes no intuito de
fazer algo, é chamado de Técnicas.
Existem ainda tecnologias feitas de outras coisas além de equipamentos e produtos, e são chamadas de tecnologias da inteligência, que segundo Lévy (1993, p. 22)
são “como construções internalizadas nos
espaços da memória das pessoas que foram criadas pelos homens para avançar no
conhecimento e aprender mais”, entende-se
como este tipo de tecnologia a linguagem digital, a linguagem escrita e a linguagem oral.
Essas tecnologias aliadas às tecnologias da
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mação e comunicação (TIC ́ s), que devido
aos seus suportes proporcionam a veiculação
e o acesso das informações e de todas as
outras formas de articulação comunicativa ao
redor do mundo.
Essas tecnologias têm impactado não
somente a maneira de vida como as formas
de se adquirir conhecimentos. “As invenções
da ciência e da tecnologia em geral, e especialmente a da comunicação, têm estimulado
e ao mesmo tempo causado um processo de
transformação amplo da sociedade”. (CARDOSO, 1999, p. 218).
Pensando a tecnologia como um meio
de se modificar o mundo em que se vive,
deve-se entender que a tecnologia está em
tudo, desde a construção de armas e utensílios com uma pedra até os computadores
mais modernos dos dias atuais.
O século XXI é um século onde as mudanças ocorrem rapidamente e a tecnologia
se supera a cada instante, logo o que era
moderno ontem, pode ser obsoleto amanhã
é facilmente trocado por algo mais inovador,
com aceitação e poder de mercado amplo.
Nos tempos atuais é inconcebível deixar
de lado a grande imensidão dos recursos que
a tecnologia oferece, é mister fazer apropriação do que pode contribuir para o enriquecimento cognitivos e buscar protagonismo na
inclusão das TIC ́s como uma ferramenta de
suporte na escola, na intenção de favorecer a
construção e interação de um mundo amplamente informatizado e se desenvolver todo o
potencial disponível no mercado. “Na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico;
a integrar o individual, o grupal e o social”
(MORAN, 2009, p. 61).

Grandes mudanças foram inseridas no
dia a dia da população com o avanço tecnológico. Seria impensável para alguém acostumado com a tecnologia, viver sem aparelhos
televisivos, energia elétrica, ar-condicionado, e
uma série de outros equipamentos que já se
tornaram imprescindíveis por estarem incorporadas à vida das pessoas, onde elas sequer
as entendem como uma necessidade básica.
A criação desse tipo de tecnologia veio
para facilitar a vida do ser humano, mas acabou por gerar também uma mudança de comportamento. “ Todas as grandes inovações
tecnológicas, além dos resultados práticos
imediatos, trazem consequências profundas
e transcendentais que provocam mudanças,
não apenas nas atividades que realizamos,
mas também em nosso modo de pensar”
(TURKLE, 1984, p. 3).
A acessibilidade se torna cada vez mais
rápida a este tipo de tecnologia, e proporciona mudanças, como por exemplo, o uso do
microondas, que permite o preparo de um
alimento pré-cozido em 15 minutos, em detrimento dos meios tradicionais, que requerem
paciência e tempo. Froes (1996), escreve que:
A tecnologia sempre afetou o homem:
das primeiras ferramentas, por vezes
consideradas como extensões do corpo,
à máquina a vapor, que mudou hábitos
e instituições, ao computador que trouxe novas e profundas mudanças sociais
e culturais, a tecnologia nos ajuda, nos
completa, nos amplia. Facilitando nossas
ações, nos transportando, ou mesmo nos
substituindo em determinadas tarefas, os
recursos tecnológicos ora nos fascinam,
ora nos assustam. (FROES, 1996, p.11).

As TIC ś não devem ser entendidas apenas como máquinas de aprender ou ensinar,
mas como uma ferramenta de cunho pedagógico que pode proporcionar um ambiente
de interatividade com o aluno que o permita
construir seu próprio conhecimento.
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O USO DAS TIC'S NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Para começar o trabalho de mediação
de ações pedagógicas com os alunos da Educação Infantil é importante introduzir também
a mediação com o uso das TIC´s, afinal é um
momento em que há um salto na qualidade
do desenvolvimento infantil, onde a qualidade
das mediações e interações proporcionadas
pelo professor e pelo grupo no qual ela está
inserida, faz grande diferença.
Para se entender como deve ser a articulação dos conteúdos com a tecnologia neste momento da vida escolar, é necessário entender qual é o conceito que os documentos
oficiais trazem sobre a criança. Este conceito
servirá para fundamentar a organização e o
planejamento das ações pedagógicas. Para
tanto, usa-se como norte as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(BRASIL, 2010, p. 12), onde a concepção de
criança é:
[...] 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, 2010, p.12).

Entende-se que a criança é um ser social, que é também um sujeito que possui
direitos e que se torna humano por se apropriar das qualidades do ser humano no que
tange à internalizar a cultura que é elaborada.
É importante frisar como as vivências são relevantes para as crianças na Educação Infantil
e que elas podem ser enriquecidas e oportunizadas por meio da mediação das tecnologias. Para se articular o uso das tecnologias
aos objetivos pretendidos pela Educação Infantil, é necessário se estudar. Nas Diretrizes
encontramos que:

[...] a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim
como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças (BRASIL,
2010, p.18).

Para que os objetivos da Educação Infantil sejam atingidos, os recursos usados precisam abranger o lúdico, os jogos e brincadeiras, além de despertar o interesse da criança.
Nessa perspectiva, o uso da tecnologia pode
ser usado e seu acesso deve ser oferecido
à criança como bem cultural. Assim sendo:
[...] com o intuito de contribuir e não acelerar o desenvolvimento da criança, o
computador como artefato tecnológico
pode ser compreendido igualmente como
uma manifestação cultural e seu uso pode
estar pautado na criticidade em relação à
mídia (MULLER, 2015, p.6).

Compreende-se então, a partir da citação acima, que há contribuição para o desenvolvimento crítico da criança quando se usa
a tecnologia. Uma outra possibilidade no que
tange ao desenvolvimento da mesma, está
explicitado na citação:
[...] com o uso das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação, a escola
estará formando “indivíduos mais criativos que estarão adquirindo novos conhecimentos e integrando-se com um novo
modo de aprender e de interagir com a
sociedade”. A partir desse princípio, o
professor precisa propor atividades pedagógicas que possibilitem aprendizagens
significativas, contribuindo para o processo de desenvolvimento dos alunos de maneira autônoma e participativa, através de
situações e trabalhos de troca de saberes
(PEREIRA; LOPES; 2005 apud BARBOSA
et al., 2014, p. 2890).
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Nesse sentido, entende-se que as TIC 's
na escola promovem uma maneira diferente
de interação que contribui para a troca de
experiências e conhecimentos e para a autonomia dos alunos. O jeito de se mediar as tecnologias é diferente do modo tradicional da
aula expositiva e dá aula em que as crianças
ficam quietas, sentadas e sem interagir com
os outros alunos e com o professor.
Assim que o professor consegue ampliar o olhar para as possibilidades oferecidas
pelo uso das tecnologias e o aprendizado que
elas trazem, ele pode enriquecer sua prática
pedagógica contribuindo com uma aula de
mais qualidade para o educando. “Quando
a criança tem oportunidade de estar em contextos diversificados, de acordo com seus interesses, motivações e necessidades, os processos de aprendizagem e desenvolvimento
são enriquecidos” (BARBOSA et al., 2014, p.
2893).
Na Educação Básica a primeira etapa
é a Educação Infantil, portanto, é o começo
da vida escolar do infante e é de suma importância para o seu desenvolvimento, não
podendo e nem devendo estar à margem das
inovações e transformações da sociedade.
Pelo contrário, deve-se proporcionar a elas o
acesso à tecnologia, como escreve Barbosa
(2014):
[...] a Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, deve acompanhar as
novas formas de ver e agir da sociedade,
com suas transformações e inovações.
Assim, inserir as mídias digitais na sala
de aula, desde esta etapa, constitui-se de
grande importância, pois a todo instante
as crianças têm acesso às tecnologias,
não apenas aos jogos e brincadeiras, mas
também como meios de comunicação,
nos quais lhes proporcionam habilidades
e facilidades para resolver situações vividas diariamente (BARBOSA et al., 2014,
p. 2889).

Pensando no que escreve o autor, deve-se integrar o acesso que as crianças possuem em seu meio social com as práticas
na escola, ou seja, se existe um acesso às
mídias digitais em outros momentos de sua
vida, por que não oportunizá-los também no
ambiente escolar, para assim, relacionar a
prática social do aluno com seu contexto escolar. É interessante que essas vivências comecem desde o início de sua jornada escolar,
tendo como norte a proposta de ensino da
Educação Infantil, haja vista que as crianças
já têm acesso à tecnologia desde o nascimento como escreve Flôr (2015):
[...] vale ressaltar que atualmente as crianças nascem inseridas numa cultura que
se clica. É relevante conectar o ensino
desde a pré-escola com o universo da
criança através de práticas possíveis e
envolventes, utilizando a experiência, a
imagem, o som, o faz de conta, a imaginação, as novas Tecnologias da Informação
e Comunicação, entre outros caminhos
criados pelo docente comprometido com
a qualidade da educação infantil e com
o desenvolvimento integral da criança
(FLÔR, 2015, p.8).

A autora fala sobre como a vivências
com práticas que motivem e desafiem, por
meio de todo recurso disponível, cujo objetivo
é a qualidade plena da educação que será
ofertada à criança visando seu integral desenvolvimento é importante. De acordo com o
entendimento da Psicologia Histórico-cultural
e da Pedagogia Histórico-crítica, a criança é
vista como alguém capaz de aprender e cabe
ao professor oferecer experiências que visem
desenvolver ao máximo sua capacidade. A
autora ainda escreve que:
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[...] não se pode subestimar a capacidade da criança da pré-escola. É função
do professor explorar ao máximo todas
as potencialidades de uso dos recursos
disponíveis na escola em prol do desenvolvimento integral do aluno, uma vez que
os recursos didáticos existem para serem
usados por docentes e discentes como
facilitadores da construção de conhecimentos (FLÔR, 2015, p.7).

Segundo a autora, é preciso entender
que as ferramentas tecnológicas atuam como
um apoio para que o aluno se aproprie do
conhecimento, acreditando que ele é capaz
de utilizar esses recursos. Deve-se adequá-lo ao nível do aluno e aos objetivos pretendidos para que a criança consiga avançar,
indo além do que já sabe e estimulando seu
raciocínio com os conhecimentos já adquiridos para que ela realize o que foi proposto.
Alguns cuidados devem ser tomados na seleção das ferramentas que serão trabalhadas
com crianças, como escreve Barbosa (2014):
[...] é preciso selecionar programas educativos que propiciem conhecimento pedagógico, pois materiais de estímulo-resposta, por exemplo, se não trabalhados
adequadamente significaram um retrocesso para o desenvolvimento das crianças.
Nesse sentido, o educador deve ser um
animador de processos de exploração e
utilização de materiais de referência significativa para as crianças. Caso contrário,
estará promovendo uma aprendizagem
passiva desprovida de sentidos. A criança
precisa ser estimulada a encontrar respostas diversas e espaço para a criação
(BARBOSA et al., 2014, p.2892).

A intenção deve ser desafiar a criança despertando sua vontade de aprender e
curiosidade apresentando ferramentas significativas e que colaborem para o seu desenvolvimento. Para as crianças que ainda estão da
Educação Infantil mas já são maiores, Muller
(2015) diz que pode-se abranger:

[...] levantamento dos usos que as crianças faziam das tecnologias; manifestações por meio de registro fotográfico e
fílmico; brincadeiras com gravação das
vozes em áudio; descoberta de alguns
truques de “efeitos especiais” com audiovisual; escrita de história, representação e
registro a partir de um making-of dos bastidores da peça teatral criada pelo grupo;
socialização das preferências dos jogos;
relatos de experiência com as tecnologias
móveis; discussão sobre seus consumos
midiáticos, entre outros (MUELLER, 2015,
p. 7).

Com base em diversas referências,
pesquisa e estudo das Diretrizes, o professor
deve buscar a ferramenta que julgue ser a
mais adequada para incrementar seu planejamento e que melhor se adequa aos pressupostos teóricos pretendidos, de modo a contribuir para que a qualidade das intervenções
seja ampliada na Educação Infantil.
É necessário haver articulação entre
os objetivos pretendidos e os recursos tecnológicos tendo clara a proposta de ensino
para a Educação Infantil e o que consta nos
documentos oficiais. Muitas são as ferramentas tecnológicas que podem ser usadas nas
aulas com crianças pequenas e Flôr (2015)
escreve que algumas das vantagens são: “[...]
facilitar a metodologia do professor; a aprendizagem e a concentração da criança; como
também de tornar a aula mais atrativa, lúdica
e prazerosa” (FLÔR, 2015, p. 8).
O que significa para o professor estar
mais aberto à adoção do uso de tecnologias no ambiente escolar com as crianças
pequenas? Significa que ele está adotando
uma postura mais atual e adequada visando
a formação da criança em sua integralidade,
uma vez que as tecnologias compõem a vida
das pessoas e fazem parte de suas relações,
cotidianos e interações sociais. Flôr (2015)
escreve sobre isso dizendo que:
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Introduzir novas tecnologias no processo
de ensino e aprendizagem da educação
infantil é urgente, uma vez que as demandas socioculturais implicam na modernização da escola, tornando-a mais atrativa
e próxima da realidade da comunidade
escolar (FLÔR, 2015, p. 9).

Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Froes (1996), Mueller (2015),
e Flôr (2015), pois os referidos autores possuem trabalhos de excelência acerca da importância da inclusão das TIC 's na Educação
Infantil.

Ao modernizar a escola se tornará mais
envolvente e atenderá às novas demandas
da Educação, sendo mais dinâmicas e menos tradicionais, com mais participação e interação, e isso implicará na inserção de mais
tecnologias neste processo. Deve-se compreender que é grande a relevância da mediação
com tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem atual e que o professor deve
se abrir para conhecer e se utilizar destas
tecnologias.

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).

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 necessidade
de se incluir o uso das TIC´s desde a Educação Infantil. Nesta pesquisa, decidiu-se não
propor um recorte material/temporal, uma vez
que foi observado haver referências acerca
do tema descrito em vários períodos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo educacional requer do educador habilidade no olhar e reflexão de sua prática, pois ele deve ser questionador, desafiar os alunos a se desafiar todos os dias, buscando
ressignificar sua prática dia após dia já que isso é inerente à sua prática. Ele precisa estar
aberto a diversos olhares no momento de planejar e avaliar o que planeja para sua prática.
No plano de trabalho elaborado pelos docentes deve-se inserir, desde a Educação Infantil, uma vez que ela é o ponto inicial do ensino-aprendizagem das crianças, no intuito de
mediar, sensibilizar e motivar sua inserção neste mundo tecnológico que é novo, mas não
muito distante.
Para tanto, o educador precisa estar disposto a se abrir para novos desafios educacionais contemporâneos, que incluem garantir, já na Educação Infantil e em todas as outras
etapas, a participação e presença dos educandos ao mundo das TIC´s.
Embora desafiador, é importante memorizar as técnicas e procedimentos necessários
para desempenhar bem os processos produtivos rígidos substituindo-os pela oportunidade
de utilizar os conhecimentos científicos nas mais diversas áreas na resolução de problemas
de uma maneira flexível e original. Isso requer domínio que vão além dos conteúdos predefinidos, mas também dos instrumentos metodológicos e de alternativas relacionadas ao trabalho
intelectual multidisciplinar já na Educação Infantil.
Por ser o primeiro contato da criança com o ambiente escolar, a Educação Infantil não
pode se isentar de ser a responsável por começar a introdução os educandos às interações
e linguagens que acontecem por meio das TIC´s, uma vez que as crianças carecem delas
para desenvolver integralmente suas potencialidades que já se encontram presentes em seu
contexto social.
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O IMPACTO DA GESTÃO DE CONHECIMENTO NA QUALIDADE
EDUCACIONAL
RESUMO: Compreende-se a escola como um espaço voltado a aprendizagem e desenvolvimento
humano, contendo a representação de uma parcela da sociedade em seu espaço, o que evidencia
a necessidade de abordagens múltiplas e estratégias coerentes que sejam capazes de atender
toda a demanda existente a fim de gerar a qualidade educacional. Dado este contexto, o estudo
teve como objetivo estudar o impacto da gestão de conhecimento na qualidade educacional.
Para isso, foi desenvolvido um estudo de caráter bibliográfico que evidenciou que mais do
que conhecer, é preciso gerenciar adequadamente estes conhecimentos e transformá-los em
estratégias palpáveis e efetivas para a dinâmica escolar. E neste contexto, inclui-se um trabalho
amplo, em equipe, que conecte todas as esferas envolvidas e que forme uma base sólida para
que o aluno tenha os devidos estímulos, não somente pelo professor, mas sim pela criação de
uma atmosfera propícia ao conhecimento e desenvolvimento integral.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão de Conhecimento; Gestão Democrática; Qualidade
Educacional.
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INTRODUÇÃO

A

o falar sobre o papel da educação na sociedade, é inegável a premissa de que
o acesso ao conhecimento representa uma das fontes de transformação e emancipação do ser mais reconhecidas. Isto acontece porque aprender gera desenvolvimento por meio de diversas habilidades e competências e prepara o indivíduo para sair
da esfera de aluno para cidadão, crítico, reflexivo e com visão de mundo.
Com isso, cada vez mais se discute sobre mecanismos que viabilizem a qualidade educacional, pois é sabido que ofertar a educação vai muito além de oferecer um espaço para
que o aluno seja matriculado e frequente cotidianamente, uma vez que envolve o despertar
das potencialidades e a criação de todas as bases necessárias para que a aprendizagem e
desenvolvimento aconteça de maneira efetiva.
Diante desse contexto, ressalta-se que já é reconhecida a necessidade de investimentos
na educação, disponibilidade de materiais, professores bem preparados para suas funções,
dentre outras esferas, mas é preciso que todas estejam conectadas entre si para que sejam
viáveis no cotidiano escolar. Por isso, a pergunta norteadora do estudo é; Como a gestão de
conhecimento pode auxiliar na promoção da qualidade educacional nas instituições escolares?
O presente estudo tem como objetivo estudar o impacto da gestão de conhecimento
na qualidade educacional. Enquanto os objetivos específicos são apresentar a proposta da
gestão de conhecimento, compreender a aplicabilidade da gestão de conhecimento na gestão
escolar, evidenciar estratégias para gerar uma atmosfera propícia à aprendizagem e desenvolvimento humano no ambiente escolar.
Para isso, será desenvolvido um estudo de caráter bibliográfico, a partir de literatura
específica no campo da gestão escolar, com renomados autores como Libâneo (2004) e
Paro (2000).
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O ESPAÇO ESCOLAR
Desde a concepção do homem o espaço faz parte de seu universo. Ele habita um
espaço característico e único que lhe propicia
segurança e sensações que é o útero materno. Ao nascer, a variedade e a amplitude
tendem a modificar, assim como o indivíduo
gradativamente se adapta às possibilidades
que suas formas e condições lhe garantem.
O ser humano é permeado por espaços onde
vivencia os diversos tipos de interações, o
que contribui para que se sobressaia nas
questões morais e intelectuais (RIZZO, 2012).
As escolas compõem esses espaços
durante longos períodos da vida do ser humano. Para muitos ela representa a extensão
de seus lares e, portanto, aspiram os mesmos
cuidados de seu convívio familiar que incluem
não somente as disciplinas curriculares, mas
uma estrutura compatível com a de desenvolvimento humano, ou seja, com afeto, parceria,
olhar sensível, valores, entre outros.
Ressalta-se que o espaço escolar é a
maior concentração cultural diversificada, o
que é característico da comunidade e da sociedade na qual os indivíduos estão inseridos
e, por isso, constituí-lo de coerência e proficiência torna-o um ambiente facilitador, do
contrário, atuará como um limitador e isso engloba todo o conjunto estrutural escolar não
se limitando à sala de aula (RIZZO, 2012).
Essa relação global que os espaços proporcionam é definida objetivamente por Relvas
(2005, p.194), que diz:
O ambiente constitui a expressão de um
sistema social com suas rotinas, relações,
ideologias, etc. É esse sistema que prescreve a função de um espaço físico-social
e as pessoas que o podem utilizar, o que
podem fazer e com quem. O ambiente
define diversas práticas sociais que desenvolvem diferentes competências ( RELVAS, 2005, p.194).

Para compreender as relações entre o
educador e o espaço, Toledo (2007) enfatiza
que, para os educadores, os espaços são,
principalmente, fonte de oportunidades, e
condições externas e internas que favorecem
ou dificultam o processo de crescimento pessoal, dos profissionais e dos alunos também.
Todo espaço fala e reflete a personalidade de quem o configura e na escola reflete
as ações de todos que a integram e comunica
as intenções pedagógicas expressas no Projeto Político Pedagógico. O mesmo nota-se
na postura do educador que tem papel fundamental na primeira infância por sua ação mediadora de conflitos e aprendizagens e que
reconhece no grupo infantil a individualidade,
a pluralidade e, principalmente, a identidade
(MELIS, 2007).
O educador é um “facilitador” que provoca e desequilibra o “interlocutor” a fim de
formar um indivíduo capaz de se descobrir e
se expressar. E para tanto, diz que essa transformação começa com o próprio educador,
que deve se desapegar de hábitos antigos e
buscar novos, levando-o à autorreflexão. Ao
referir-se à relação entre o educador e o espaço destaca que o ambiente deve ser criado
como um espelho que reflete quem está à sua
frente, definindo-o como “um sistema vivo, em
transformação”.
Contudo, ressalta-se uma problemática já que considerando o fato de a escola
ser um direito constitucional e o alto índice
de alunos que precisam estar neste espaço,
muitas escolas são criadas em ritmo desenfreado e nem sempre dispõem dos recursos
necessários dada a complexidade do trabalho realizado.
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Ao falar sobre ausência de recursos necessários, Wellen e Wellen (2010), mostram
que há a necessidade de pensar na amplitude
dos objetivos da escola e dos recursos físicos
e humanos que são imprescindíveis para a
criação de um espaço propício ao conhecimento. No que tange aos recursos humanos é
preciso pensar na equipe, ampla, completa e
com formação adequada para atender as necessidades dos diferentes perfis de alunado a
partir de um trabalho em conjunto e alinhado.
E sobre os recursos físicos, é preciso
pensar no espaço como um todo, pois muitas
escolas são instaladas em espaços arquitetônicos inadequados, ou seja, prédios muito
antigos e que não permitem adaptações para
atenderem, por exemplo, alunos deficientes,
ou até mesmo adaptações precárias de casas
onde quartos pequenos e pouco arejados e
iluminados viram salas de aula, pisos como
tacos que podem soltar e possibilitar acidentes, espaços com vazamentos que limitam o
trabalho em dias de chuva, ausência de cômodos para bibliotecas, salas de informática,
vídeo, entre outros.
Neste ponto, inclusive, vale ressaltar
que a inspeção para a criação de uma escola tende a serem mais rigorosa nas escolas
públicas, sobretudo as municipais, quando
comparadas às particulares, que muitas vezes possuem propostas engajadas e boas,
mas são criadas em espaços bem pequenos
(WELLEN; WELLEN, 2010).
Assim, a escola configura-se como um
espaço constituído por grupos heterogêneos
que estão em constante evolução cognitiva e
motora e, portanto, a sua transformação contínua é necessária e deve ocorrer de dentro
para fora – do indivíduo, do grupo e do espaço. Nas palavras de Freire (1979, p.16) as
“relações não se dão apenas com os outros,
mas se dão no mundo, com o mundo e pelo
mundo”.

Compreende-se que há a necessidade
de que os envolvidos no processo educativo
busquem o aprimoramento profissional ampliando seus conhecimentos e quebrando
barreiras do entendimento, não se limitando
a seus conhecimentos iniciais.
De acordo com Malaguzzi (2009), não
se trata de uma simples tarefa, mas que pode
ser realizada em parceria, especialmente a
partir da premissa de que o professor é a peça-chave, mas não o único responsável pelo
processo educativo. Dessa forma, acredita-se
ser essencial a realização de um trabalho em
conjunto sobre uma gestão ampla e democrática.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO
Paro (2000) discute sobre a Educação
brasileira e a necessidade de uma escola bem
estruturada que seja capaz de atender as necessidades da demanda. Nesse sentido, é comum que a responsabilidade seja atribuída
de início ao professor, por ser o responsável
e peça essencial em sala de aula, contudo,
antes do professor existe toda uma atmosfera organizacional e administrativa que precisa
ser trabalhada para que a escola torne-se um
lugar propício para o professor trabalhar, desenvolver as suas funções com excelência,
colocar projetos em prática e gerar aprendizagem significativa para os alunos.
Outra questão que é bastante discutida,
é a necessidade da promoção de propostas
alinhadas ao público a partir do contexto sociocultural que estão inseridas, considerando
que é muito mais difícil relacionar e aprender
um conteúdo verdadeiramente quando este
não apresenta-se de forma aplicável na vida
cotidiana de cada indivíduo.
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Assim, um dos primeiros passos para
uma educação democrática e que qualidade
consiste em ofertar um atendimento que seja
alinhado com a vida externa ao ambiente escolar, pois é comum que os alunos passem
a fase de escolarização como uma espécie
de desafio no qual devem avançar de séries,
mas não necessariamente entendem a função
da escola e a importância dos trabalhos ali
desenvolvidos,
Pelo menos depois da 3º série do 1º grau
-, é uma tarefa ineficiente porque quase
nada fica pior ainda: a consciência crescente de que, se algo fica, quase sempre
é inútil, conhecimento quase sempre fora
das cogitações das pessoas úteis da sociedade (PARO, 2000, p. 14).

Neste contexto, Paro (2000) defende
que a escola em sua complexidade deve trabalhar na perspectiva do planejamento, a fim
de se desenvolver com estímulos e conteúdos conduzidos de forma adequada para um
trabalho amplo que envolve a formação do
ser enquanto cidadão, sendo este um dos
principais objetivos da escola.
Contudo, Wellen e Wellen (2010) em
sua obra mostram que na teoria é um tanto
quanto óbvio, mas na prática trata-se de um
trabalho complexo, uma vez que existem diferentes profissionais que compõem a unidade
escolar, com diferentes bagagens, formações
e visões, necessitando de uma equipe bem
alinhada para trabalhar com planejamentos
específicos aos conteúdos que devem ser
desenvolvidos, para que os resultados sejam
satisfatórios.
Assim, os autores seguem afirmando
que a escola precisa desenvolver um planejamento adequado para os seus objetivos. E
embora isso seja muito discutido no curso
de Pedagogia, na prática os planejamentos
acontecem de forma superficial, pois os objetivos da escola são pouco enaltecidos e isso
gera um trabalho superficial e mecanicista,
no qual cada professor entra em sala e trans-

mite seu conteúdo de forma desalinhada e
que impossibilita que o aluno tenha uma visão
global das ciências e processos educacionais
(WELLEN; WELLEN, 2010).
Dessa forma, Paro (2000) acredita que
seja fundamental analisar a escola em sua
estrutura, desde o objetivo da instituição, visão, função dos profissionais, metodologias
utilizadas em sala, os recursos disponíveis,
a relação que será estabelecida com as demandas tecnológicas e com o que as crianças carregam da vida cotidiana, para assim,
desenvolver um trabalho alinhado e gerador
de conhecimento.
Paro (2000) mostra que a expressão
‘’Gestão Escolar’’ é usualmente trabalhada
para explorar as ações dos diretores e outros
profissionais correlatos, substituindo o termo
‘’administração educacional’’ uma vez que se
trata de um novo paradigma que vai além da
administração/organização e visa uma orientação transformadora.
Contudo, Wittman e Knippel (2012) seguem mostrando que a administração não é
substituída pela gestão, contudo, é agregada
para que bases limitantes sejam superadas
e não enfoquem exatamente nos processos
administrativos, já que a escola tem uma função muito mais ampla que envolve o desenvolvimento humano (alunos) e desempenho
(profissionais),
[. . .] a utilização do termo gestão não
corresponde a simples substituição terminológica, baseada em considerações
semânticas. Trata-se, sim, da proposição
de um novo entendimento de organização
educacional e de seus processos e, para,
além disso, das relações da Educação
com a sociedade e das pessoas dentro
do sistema de ensino da escola. Cabe
ressaltar, ainda, que a gestão não se propõe a depreciar ou invalidar a importância da administração, mas, sim, a superar
as limitações de enfoque fragmentado.
(WITTMAN; KNIPPEL, 2012, p. 33).
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Paro (2000) complementa afirmando
que na Gestão as áreas administrativas e pedagógicas se complementam de forma a desenvolverem um trabalho complexo e eficaz
no que tange a reestruturação da escola para
que atinja os seus reais objetivos.
Nesta perspectiva, verifica-se que é preciso uma Gestão Escolar eficiente e capaz de
gerar a estrutura adequada para que os trabalhos sejam alinhados e atinjam os alunos que
estão em formação. Com isso, o gestor escolar
é apontado como o profissional mais importante
do processo, uma vez que além de Pedagogo –
com visão sobre o processo de ensino aprendizagem, é também um administrador com visão
sobre os processos organizacionais.
Afunilando ainda mais na perspectiva
da gestão escolar, pontua-se o termo gestão
de conhecimento, designado para gerenciar
os processos escolares com base nas contribuições, aptidões e visões dos envolvidos no
processo. Como referência o autor:
O valor do conhecimento raramente é tangível ou explícito como é o valor de um
bem material. Consequentemente, o preço a ser pago também é menos tangível
do que o de um bem material. Devido às
dificuldades que as organizações sempre
enfrentaram para localizar o conhecimento que elas mesmas geram, surgiu o interesse na gestão do conhecimento. Tal
gestão visa suprir a carência de informações (PARO, 2000, p. 22).

Dessa forma, o conhecimento é estruturado e organizado de forma a beneficiar a
própria comunidade escolar, em sua base,
estruturada, para que exista uma solidez do
trabalho realizado. Com isso, é possível dizer
que trabalhar na perspectiva da gestão do
conhecimento no ambiente escolar volta-se a
refletir e mudar aspectos da cultura organizacional, a partir de novos projetos, propostas,
engajamento e, principalmente, um trabalho
em conjunto, que deve ser estimulado e propiciado pelo gestor.

Essa aproximação entre os profissionais, comprometimento em prol de um bem
comum e engajamento nas ações, faz com
que a troca de visões e experiências sejam
constantes, como em um projeto de formação
continuada em maior escala, pois os registros e compreensão das experiências servem
de mola propulsora para melhorias e novas
ações.
Neste caso, Wittman e Knippel (2012)
mostram que na gestão de conhecimento
deve existir, prioritariamente, o olhar amplo
aos processos de ensino aprendizagem, capacidade de renovação e olhar alinhado ao
desenvolvimento de trabalhos em conjunto,
mediando os processos escolares sem olhar
a educação de forma autoritária, para não gerar um processo fragmentado. Assim, existe
a união de pessoas e processos a fim de
um único ideal: promoção de uma educação
de qualidade. Contudo, os autores discutem
mais profundamente e mostram que a atual
configuração da escola é fruto de um modelo
sistematizado pelas políticas governamentais,
como pode ser visto abaixo:
Vivenciamos um modelo de escola que
foi se configurando, no Brasil influenciado pelas dimensões política, econômica,
histórica e social, delineando, em cada
época e em cada momento histórico, a
forma como o processo de ensino e de
aprendizagem deve ser proporcionado
pela instituição escolar, o que insinua
uma prática pedagógica permeada por
diferentes visões de sociedade, homem,
educação , escola, ensino e aprendizagem (WITTMAN, KNIPPEL, 2012, p. 43).

Dessa forma, percebe-se que mudar um
sistema enraizado na sociedade é um tanto
quanto difícil, mas não impossível e os resultados de alguns esforços e profissionais que
evidenciam a necessidade de uma reforma
na gestão escolar já podem ser observados,
em especial, no que se refere a democracia
na sociedade e consequentemente espaço
escolar (WITTMAN; KNIPPEL, 2012).
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Como exemplo, Paro (2000) cita a implantação de programas como o ‘Programa
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares’
que visa implantar a democracia no espaço
escolar a partir da contribuição ativa de todos
os envolvidos neste processo, mostrando que
a gestão escolar não é inerente aos gestores
(diretores, coordenadores e afins) muito embora estes representem a hierarquia máxima
desse tipo de organização,
Entende-se que o Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares favoreceu, no âmbito das redes públicas de
ensino, a compreensão de que o conselho escolar pode ser construído coletivamente. Assim, configura a participação e
decisão de caráter pedagógico e administrativo como um espaço de debates e negociações no que diz respeito às necessidades e prioridades da escola e como
um canal de democratização da gestão
escolar (PARO, 2000, p. 32).

Com isso, a partir do programa, fica visível que a gestão de conhecimento compete
a todos os envolvidos no processo educativo,
direta ou indiretamente, tais como gestores,
professores, funcionários em geral, os próprios alunos e também os familiares, que são
a base educacional da criança e precisam
estar em consonância com a escola para que
o trabalho atinja-os amplamente.

TORNANDO A ESCOLA COMO
UMA ATMOSFERA PROPÍCIA AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Sabe-se que se trata de um objetivo primordial das instituições escolares fornecerem
uma educação de qualidade, ou seja, que
estimule as potencialidades dos educandos,
que trabalhe todas as competências e habilidades dispostas nos documentos norteadores para cada nível de ensino, e que culmine em uma base que possibilite que o aluno
exerça a cidadania de forma plena.
E como evidência Wellen e Wellen
(2010) a base necessária para alcançar esses objetivos, não vem somente de oportunizar que os indivíduos frequentam a escola,
mas sim que neste espaço existam estratégias, valores e objetivos que sejam capazes
de transcender os muros escolares, gerando
uma atmosfera voltada ao conhecimento e ao
desenvolvimento humano.
Luck (2000, p. 10-11) caracteriza a
gestão escolar como ‘’uma dimensão com
enfoque de atuação que objetiva promover a
organização, mobilização e articulação das
condições e materiais necessários para garantir o avanço dos processos educacionais’’.
A qualidade da educação propiciada
aos alunos é resultado de uma série de ações
da gestão escolar, e não apenas a atuação do
professor em sala, até porque este aspecto,
também está relacionado a um trabalho muito
mais elaborado, como respaldo profissional,
valorização, disponibilidade de materiais, escolha dos livros didáticos, estímulo a formação continuada, entre outros.
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O Projeto Político e Pedagógico (PPP)
é um documento norteador não apenas para
gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias e comunidade em
geral. Os profissionais consideram como
um documento inacabado, porque atualizam
constantemente de acordo com as experiências escolares, visando sempre um aperfeiçoamento das práticas pedagógicas (PARO,
2000).
Além disso, deve ser um documento
acessível aos professores, que participam
ativamente de suas modificações, e principalmente, são todas colocadas em prática, não
sendo apenas uma utopia.
O planejamento escolar é o responsável
por nortear todo o processo educativo, sendo
fundamental, pois nesse período é traçado
metas e estratégias para atingir os objetivos,
proporcionando um ensino de qualidade aos
educandos, sendo um mecanismo norteador
para um processo educativo eficiente.
As reuniões da Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) devem acontecer
semanalmente e contar com a presença dos
professores da unidade escolar e equipe gestora onde discutem assuntos que pertencem
ao processo educativo. É uma ação de planejamento, onde falam sobre avaliações, organizações de eventos e casos específicos de
alunos, que são discutidos em equipe para as
devidas intervenções (PARO, 2000).
Já as reuniões pedagógicas com os
pais acontecem bimestralmente mas podem
eventualmente acontecer em outros períodos
e formatos de acordo com as necessidades.
Nela, são conversados aspectos sobre a escola, com projetos, parcerias e novas melhorias, bem como do desenvolvimento do aluno
individual e coletivo (explorando a sala como
um todo). Trata-se de um momento importante,
contudo, muitas vezes desafiador, pois a rotina
de muitas famílias faz com que exista dificuldade de aparecer regularmente nestes encon-

tros. Dessa forma, aponta-se a necessidade
de viabilizar e explorar a parceria com a família
em prol do desenvolvimento integral do aluno.
Existem mecanismos que viabilizem a
qualidade educacional, tais como a Associação de Pais e Mestres (APM) que trabalha
com parcerias e arrecadações para melhorias
no ambiente e compra de materiais. A APM
trabalha sobre a parceria entre família e escola, buscando viabilizar o processo educativo, não só através dos recursos físicos, como
também apoio ao trabalho docente, desenvolvimento do aluno, e tantos outros fatores
que interferem diretamente na qualidade da
educação.
Há também as confraternizações, já que
a escola deve compreender que o processo
educativo vai muito além do que acontece na
sala de aula, e o fortalecimento da parceria
entre família, escola e comunidade, produz
resultados ainda mais positivos na formação
das crianças. Com isso, há diversos eventos e
comemorações em datas propícias, tais como
Carnaval, Páscoa, Dia das Crianças, Festa Junina, Dia do índio, Natal, além de feiras de
literatura, ciências, artes e afins.
Já no que tange aos gestores, ressalta-se que a equipe da coordenação e direção
deve ser muito engajada. É preciso que exista
uma relação muito harmônica e estreita entre
os gestores e corpo docente, resultando em
um belo trabalho com muita parceria. É estimado que participem democraticamente, não
estabelecendo uma relação de hierarquia,
para facilitar a troca, ou seja, a exposição de
problemas e opiniões que apenas quem está
na sala de aula é capaz de relatar com clareza. Assim, através desta liberdade na comunicação, é possível desenvolver soluções
reais para os problemas cotidianos da escola
(PARO, 2000).
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É comum que existam inúmeras discussões acerca da criação de um espaço
compatível, que tenha arquitetura adequada,
disposição de recursos físicos como materiais didáticos, multimídias, entre outros que
facilitem a aprendizagem, mas estes recursos, embora extremamente importantes também, fazem parte de um trabalho muito mais
minucioso e sensível que deve acontecer na
escola.
Afinal, como mostra Libâneo (2004)
precisa existir um campo sutil que conecte
os recursos disponíveis, com os profissionais
que farão uso, com os alunos que desfrutarão
dos mesmos, com a equipe que gerencia o
ambiente, entre outros.
Este campo, por sua vez, será chamado
de atmosfera, evidenciando a necessidade de
uma atmosfera estruturada e propícia para que
os objetivos sejam alcançados. Para isso, discute-se a necessidade de existir uma proposta pedagógica que considere a diversidade existente,
considerando que não existe um padrão de aluno, uma vez que nem todos se desenvolvem da
mesma maneira, e é preciso existir maneiras de
atender a todos e conduzir um trabalho eficiente
frente aos mais diversos cenários.
O primeiro ponto a ser evidenciado na
criação dessa atmosfera é a família, uma vez
que como evidencia Freud (1996) esta representa a base da construção da identidade do
indivíduo e não deve ser desconsiderada do
processo educativo.
Os familiares podem trazer informações
extremamente relevantes sobre o aluno, auxiliando na dinâmica escolar, pode também
apresentar informações acerca da realidade
vivida que auxilie a escola a adaptar os conteúdos e tornar a escola mais voltada a realidade de seu público, bem como a parceria
entre família e escola pode possibilitar que os
familiares deem continuidade nos estímulos
e auxiliem para que este conhecimento faça
parte da realidade e cotidiano da criança.

Na sequência, evidencia-se outro ponto
importante a ser considerado que é o vínculo,
seja entre das famílias com os seus entes/alunos da instituição, bem como dos profissionais da educação com os alunos, reforçando
a autoestima, gerando harmonia, parceria, entre outros que tornam o espaço propício para
a aprendizagem e desenvolvimento humano.
Além disso, ao falar em relações vinculares, não se trata apenas da professora em sala
de aula buscar estar conectada com os seus
alunos, mas sim a equipe gestora ter projetos
que promovam essa harmonia no ambiente
(como combate a violência e bullying, respeito à diversidade), além de estabelecer uma
relação positiva com todos os profissionais do
ambiente escolar, pois como mostra Damiani
(2008) a criança é fortemente impactada pelo
exemplo, então o respeito, a harmonia, paz e
parceria devem fazer parte do seu cotidiano
para que isso seja naturalmente reproduzido.
Além disso, Damiani (2008) também
cita a parceria entre família e escola, para que
pais se sintam à vontade para conversar com
professores e gestores se abram diante de
suas dificuldades, se sintam à vontade para
dar sugestões, confiem no trabalho realizado
pela escola e construírem cotidianamente um
ambiente melhor para todos os envolvidos no
processo educativo.
E por fim, Libâneo (2004) cita o professor, que precisa não somente de formação inicial compatível como também de estar comprometido, por meio da formação continuada,
constantemente com os seus avanços, para
que sempre se coloque na posição de aprendiz e tenha consigo um aparato de conhecimentos, estratégias e recursos para desenvolver os alunos adequadamente. E neste caso,
mais uma vez, cita-se a necessidade de uma
equipe gestora capaz de ampará-lo, desenvolvendo uma parceria efetiva, pois a qualidade
do que acontece em sala representa a estrutura disponível na escola como um todo.
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A partir do entendimento que tudo no
espaço escolar é interligado e refletirá diretamente na aprendizagem e desenvolvimento
do alunado, é preciso que a equipe consiga
adequar em conjunto, trabalhando democraticamente, as propostas pedagógicas a fim
de traçar as estratégias, mensurar conquistar,
discutir novas abordagens, entre outros (LIBÂNEO, 2004).
Contudo, muito embora os documentos
norteadores na escola sejam essenciais e façam parte do planejamento, é preciso utilizá-los sabiamente para que não sejam apenas
documentos de gaveta e sim façam parte do
cotidiano, direcionando a equipe, sendo agregados em análises, reuniões e constantemente reformulado para que novas estratégias
sejam acrescidas de acordo com o trabalho
realizado anualmente.
Com isso, verifica-se que a gestão de
conhecimento envolve a percepção de que
todos os envolvidos no processo educativo
são necessários para que seja possível desenvolver um trabalho com qualidade, e em
hipótese alguma deve ser feito um trabalho
fragmentado uma vez que todas as esferas
devem estar unidas, em parceria e engajadas
em prol de um bem comum: a disseminação
do conhecimento de maneira efetiva.

E ao falar em estratégias que gerem
uma educação de qualidade, é imprescindível não citar o trabalho do professor, pois
este está em contato direto com o alunado
e busca constantemente trabalhar em prol
da aprendizagem e consequente desenvolvimento. Porém, com a premissa da gestão de
conhecimento, reconhece-se que gerar uma
atmosfera propícia a tais objetivos envolve um
trabalho em equipe, com respaldo, projetos e
engajamento de todos os envolvidos no processo educativo.
Dessa forma, conclui-se que gerar uma
educação de qualidade vai muito além de
criar estratégias pontuais, e sim desenvolver
um olhar amplo sobre o desenvolvimento humano, necessidades dos alunos, das categorias profissionais envolvidas, dos familiares,
entre outros para representar um ambiente
que estimule em todas as nuances os objetivos a partir da compreensão de que a escola
é um espaço gerador de conhecimento e precisa se dispor adequadamente para formar
cidadãos plenos e que exerçam verdadeiramente a cidadania.

A partir do desenvolvimento do estudo,
foi possível perceber que a escola tem como
objetivo primordial a formação ampla do aluno enquanto cidadão, para que todos os ensinamentos ultrapassem os muros da escola,
e sejam mais do que habilidades e competências desenvolvidas em relação às disciplinas
curriculares, e sim representem ferramentas
de desenvolvimento pessoal, profissional, colaborando para uma sociedade melhor.
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O texto apresenta a importância das brincadeiras na educação infantil. O trabalho
aponta as possibilidades que tem as brincadeiras para o desenvolvimento dos processos de
ensinar e aprender nas atividades cotidianas. Dessa forma produz a reflexão sobre o brinquedo
compreendendo-o como atividade fundamental da infância que tem um papel primordial no seu
desenvolvimento e, portanto, implica na possibilidade de criar e transformar o mundo.

Palavras-chave: Brinquedos; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira é uma linguagem natural da criança e é importante que esteja presente na escola desde a educação infantil para que os alunos possam se colocar e se expressar através de atividades lúdicas, considerando-se como lúdica
as brincadeiras, os jogos, as músicas, a arte, a expressão corporal, ou seja, atividades que
mantenham a espontaneidade das crianças.
A atividade de brincar é o aspecto mais importante da infância, sendo um ato natural e
espontâneo, que pode ser observado desde os primeiros meses de vida da criança. O brincar
transcende a todos os níveis da vida de uma criança e abrange as emoções, o intelecto, a
cultura, aspectos físicos e o comportamento. Através das ações da criança sobre os objetos
enquanto brinca, o adulto tem a oportunidade de observar de que modo ela está se organizando e construindo conhecimentos.
No jogo, a criança mostra-se inteiramente, uma vez que, sente-se livre para fantasiar sem
ter a exigência de um comportamento esperado. Situações de conflitos dolorosos cotidianos
ou de desejos insatisfeitos podem ser elaboradas quando a criança se abandona ao brincar.
Com a repetição da situação no jogo, a criança se fortalece em termos de estruturação de
personalidade, e nele estão presentes elementos tanto afetivos, como cognitivos.
A criança não é um adulto que ainda não cresceu. Ela tem características próprias
e para se tornar um adulto, ela precisa percorrer todas as etapas de seu desenvolvimento
físico, cognitivo, social e emocional. Seu primeiro apoio nesse desenvolvimento e a família,
posteriormente, esse grupo se amplia com os colegas de brincadeiras e a escola. Brincando
a criança desenvolve potencialidades.
O brinquedo e a brincadeira traduzem o mundo para a realidade infantil, possibilitando a
criança a desenvolver a sua Inteligência e sua sensibilidade, além de aprender a socializar-se
com outras crianças e adultos. Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância
do brincar para o desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural,
afetivo, emocional e cognitivo.
Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral
sobre o trabalho lúdico que deve estar sendo vivenciado na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um ato de
aprendizagem.
Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona à criança estabelecer regras
constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. Deste
modo, a criança resolverá conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolverá a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de
demonstrar sua opinião em relação aos outros.
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É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se
constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica
infantil. Neste sentido, o objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar na
Educação Infantil, pois, segundo os autores pesquisados, este é um período fundamental para
a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de forma significativa.
O educador infantil precisa estar consciente do valor do jogo como ferramenta de
aprendizagem. É preciso que ele saiba respeitar a necessidade da criança de brincar, pois
com isso, criará condições para o desenvolvimento de diversos aspectos da comunicação
e aquisição de conceitos diversos, uma vez que, a partir do contato com novas situações e
da busca de caminhos para resolvê-las, a criança incorpora novas competências, tornando a
aprendizagem mais significativa.
O fato de oferecer determinados brinquedos está inserido dentro do projeto educativo.
Além disso, brincar junto com a criança aumenta os laços afetivos e enriquece a atividade,
porém o educador deve permitir que a criança seja o verdadeiro protagonista de sua aprendizagem.
A configuração atual da educação infantil contempla as seguintes abordagens – a brincadeira livre objetivando a socialização e a brincadeira dirigida, principalmente através dos
jogos educativos, objetivando a escolarização. As instituições de educação infantil têm papel
cada vez mais relevante no desenvolvimento da criança, desta forma, é de suma importância
que se reflita sobre a necessidade de organizar um ambiente propício que respeite as necessidades básicas da criança.
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TEORIAS DA IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR
Vygotsky (1988. p.25) aponta o brincar
como meio para criar situações simbólicas
predominantes na primeira infância e que
configuram o desenvolvimento dos processos
psicológicos e a inserção social e cultural da
criança.
Entende que é por meio do brinquedo
que a criança adquire a primeira representação do mundo. O brinquedo assume uma
função fundamental no desenvolvimento do
comportamento infantil pela criação da situação imaginária, considerando o que passam
despercebidos na vida da criança, torna-se
regra de comportamento na brincadeira. Segundo Vygotsky (1998):
A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação de intenções
voluntárias e a formação dos planos da
vida real e motivações volitivas – tudo
aparece no brinquedo, que se constitui,
assim, no mais alto nível do desenvolvimento infantil. A criança desenvolve-se,
essencialmente, através da atividade do
brinquedo (VYGOTSKY, 1988, p.117).

A relação de oposição entre a realidade
de brincar deve-se ao fato de que a atividade
lúdica apóia-se, fundamentalmente, no princípio do prazer, pois a criança ao brincar procura apoio nas coisas visíveis do mundo real
experimentando prazer em unir a elas seus
objetos e situações imaginárias.

A BRINCADEIRA É UMA LINGUAGEM
INFANTIL
No ato de brincar, os sinais, os gestos,
os objetos e os espaços valem e significam
outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao
brincar as crianças recriam e repensam os
acontecimentos que lhe deram origem, sabendo que estão brincando.
O principal indicador da brincadeira,
entre as crianças, é o papel que assumem

enquanto brincam. Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já
possuíam anteriormente com conceitos gerais
com os quais brinca.
O brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto. Os conhecimentos das crianças provêm
da imitação de alguém ou de algo conhecido,
de uma experiência vivida na família ou em
outros ambientes, do relato de um colega ou
de um adulto, em cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros.
Posto isto, a caracterização do contexto socioeducativo é uma tarefa imprescindível
que o educador deve realizar previamente à
sua ação, constituindo uma tarefa que “define
a intencionalidade educativa que caracteriza
a atividade profissional do educador” (MEC,
1997, p. 94).
É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as relações que possuem com
outros papéis, tomando consciência disto e
generalizando para outras situações.
Para brincar é preciso que as crianças
tenham certa independência para escolher
seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e
enredo, cujos desenvolvimentos dependem
unicamente da vontade de quem brinca.
Neste sentido, brincar é uma necessidade básica é um direito de todos. O brincar
é uma experiência humana, rica e complexa"
(ALMEIDA, M. T. P, 2000). As crianças na idade de educação infantil vivenciam experiências lúdicas sociais e não sociais. Podemos
identificar alguns tipos de atividades lúdicas
sociais e não sociais, como por exemplo:
comportamento desocupado, comportamento
observador, atividade independente, atividade paralela. Atividade associativa e atividade
cooperativa.
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É importante saber que existem cinco
grandes pilares básicos nas ações lúdicas
das crianças em seus jogos, brinquedos e
brincadeiras, são eles: A imitação, o espaço,
a fantasia, as regras e os valores.
Para entender o universo lúdico é fundamental compreender o que é brincar e para
isso, é importante conceituar palavras como
jogo, brincadeira e brinquedo, permitindo aos
professores de educação infantil trabalhar
melhor as atividades lúdicas. Esta tarefa nem
sempre é fácil exatamente pelo fato de os
autores compreenderem os termos de forma
diferente.

O QUE É BRINQUEDO?
Para a autora KISHIMOTO (1994, p.36)
o brinquedo é compreendido como um objeto
“suporte de brincadeira”, ou seja, o brinquedo
aqui estará representado por objetos como
piões, bonecas, carrinhos, entre outros. Os
brinquedos podem ser considerados: estruturados e não estruturados. São denominados
de brinquedos estruturados aqueles que são
adquiridos prontos, é o caso dos exemplos
acima. Os brinquedos denominados não estruturados são aqueles que não sendo industrializados, são simples objetos como paus ou
pedras, que nas mãos das crianças adquirem
novo significado, passando assim a ser um
brinquedo. A pedra se transforma em comidinha e o pau se transforma em cavalinho.

O QUE É BRINCADEIRA?
A brincadeira se caracteriza por alguma
estruturação e pela utilização de regras. Exemplos de brincadeiras que pode ser citada e o
brincar de casinha, brincar de escolinha etc.
A brincadeira é uma atividade que pode ser
tanto coletiva como individual. Na brincadeira
a existência das regras não limita a ação lúdica, a criança pode modificá-la, ausentar-se
quando desejar, incluir novos membros, modificar as próprias regras, enfim existe maior
liberdade de ação para as crianças.

O QUE É JOGO?
A compreensão de jogo está associada tanto ao objeto (brinquedo) quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e
organizada por um sistema de regras mais
explícitas. Exemplos clássicos seriam: jogo
de mímica, de carta, de tabuleiro, de faz-de-conta. Uma característica importante do jogo
é a sua utilização tanto por criança quanto por
adultos, enquanto o brinquedo tem uma associação mais exclusiva com o mundo infantil.
Segundo os PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais):
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de
modo atrativo e favorecem a criatividade
na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a
simulação de situações problema que
exige soluções vivas e imediatas, o que
estimula o planejamento das ações (BRASIL, 1997).

O jogo permite uma assimilação e apropriação da realidade humana pelas crianças
já que este não surge de uma fantasia artística, arbitrariamente construída no mundo
imaginário de brincadeira infantil: a própria
fantasia da criança é engendrada pelo jogo,
surgindo precisamente neste caminho pelo
qual a criança penetra na realidade
Referem Post e Hohmann (2003) que:
O tempo de escolha livre consiste num
período em que bebês e crianças podem
investigar e explorar materiais e ações e
interagir com os seus pares e educadores. Num ambiente apoiante e seguro com
materiais e oportunidades interessantes,
bem como espaço para se deslocarem
em diferentes direções, cada criança escolhe aquilo que está de acordo com os
seus interesses e inclinações pessoais (p.
249).
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Segundo os mesmos autores (Post &
Hohmann, 2003), os educadores devem reconhecer o tempo de escolha livre como a
versão bebés/crianças pequenas do tempo
de trabalho. Neste tempo, as crianças têm
oportunidade de explorar livremente toda a
sala e os seus materiais, encontrando nas diferentes áreas de interesse um variado leque
de opções que contribuem para o seu desenvolvimento global e harmonioso.
Os autores referem ainda que: muita da
aprendizagem ocorre no tempo de escolha
livre. Através das suas explorações sensório-motoras escolhidas individualmente, bebés
e crianças pequenas envolvem-se em experiências-chave de aprendizagem: encher e
esvaziar, pôr e tirar, descobrir que os objetos
existem mesmo que não os consigam ver,
repetir uma ação para fazer com que algo
volte a acontecer [...] interagindo com pessoas e materiais, as crianças constroem conhecimento sobre representação, movimento,
comunicação, objetos, primeiras noções de
quantidade e de número, espaço e tempo
(POST & HOHMANN, 2003, p. 249).
Um mesmo jogo, brinquedo ou brincadeira para diferentes culturas pode ter diferentes significados, isto quer dizer que é preciso
considerar o contexto social que se insere o
objeto de nossa análise.
Pimentel (2007), refere a brincadeira:
instiga a criança, cada vez mais, a ser capaz de controlar seu comportamento, experimentar habilidades ainda não consolidadas no seu repertório, criar modos de
operar mentalmente e de agir no mundo
que desafiam o conhecimento já internalizado, impulsionando o desenvolvimento
de funções embrionárias de pensamento
(p. 226).

O universo lúdico abrange, de forma
mais ampla, os termos brincar, brincadeira,
jogo e brinquedo. O brincar caracteriza tanto a brincadeira como o jogo e o brinquedo
como objeto suporte da brincadeira.

Com o que se podia observar e com
o trabalho que ia sendo desenvolvido, foram
surgindo algumas questões sobre a temática, que, através da revisão de literatura e do
confronto com a realidade que era vivenciada,
originaram respostas, soluções e estratégias
que permitiram uma abordagem que privilegiava a brincadeira livre como ponto de partida para criar situações de aprendizagens significativas, na medida em que “a brincadeira é
para as crianças fonte de profunda satisfação,
desafio, prazer e recompensa, seja barulhenta
ou sossegada, suja ou ordeira, disparatada
ou séria, vigorosa ou não exigindo esforço”
(Post & Hohmann, 2003, p. 87).

PAPEL DO EDUCADOR NA EDUCAÇÃO
LÚDICA
“A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um amigo,
um guia, um animador, um líder, alguém
muito consciente e que se preocupe com
ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e do mundo e que seja capaz
de dar-lhe as mãos para construir com
ela uma nova história e uma sociedade
melhor” (ALMEIDA, 1987: p.195).

Para se ter dentro de instituições infantis
o desenvolvimento de atividades lúdicas educativas, é de fundamental importância garantir
a formação do professor e condições de atuação. Somente assim será possível o resgate
do espaço de brincar da criança no dia a dia
da escola ou creche.
Cabe ao educador orientar e organizar
o espaço onde as crianças irão brincar, disponibilizando materiais para serem explorados. Ou seja, o educador deve “construir um
ambiente que estimule a brincadeira em função dos resultados desejados” (BROUGÈRE,
1995, citado em Lima, 2008, p. 4), devendo
ainda participar ativamente nas brincadeiras
de forma a poder dar um apoio mais especializado às crianças.
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O adulto deverá ter um papel participativo
nas atividades, ao invés de deixar que a criança
interaja sozinha, sem a sua participação, não menosprezando o facto de ser importante a criança
realizar explorações isoladamente, sem a participação do adulto. Portugal (2000) faz referência
ao adulto playmate como o adulto que brinca e
se envolve nas atividades desempenhadas pela
criança, e valoriza-o, relativamente ao adulto care
make que apenas proporciona à criança um espaço de atividade, sem participar nela.
É importante que a criança sinta que o
adulto está envolvido no desenrolar da sua
descoberta, da sua exploração, para que assim se sinta segura e possa prosseguir no
seu desenvolvimento, de forma tranquila, harmoniosa e saudável. Esta aproximação permite encurtar o espaço que separa o mundo da
criança do mundo do adulto, facilitando assim
um conhecimento mais real da criança, das
suas necessidades e potencialidades.
Reforçando esta ideia, é pertinente evocar o termo “scaffolding” (Vasconcelos, 1999),
assim como o conceito de “desempenho assistido” (Wood & Attfield, 2005, p. 104, citado
em Cardoso, 2012, p. 37), na medida em que
o adulto, as crianças e o meio são apoiantes
nas atividades. Este apoio é dado à criança enquanto esta não consegue realizar determinada atividade autonomamente, servindo assim
como um andaime para que se sinta segura,
motivada e confiante na sua progressão.
Quando a criança alcança este patamar, está pronta para realizar a atividade individualmente, e o andaime é retirado. Por
outras palavras, a interação que existe entre
adultos, crianças e o meio deve ser bastante valorizada por ter um papel importante no
desenvolvimento das crianças, ao providenciar-se “um andaime (scaffold) que apoia a
transição de uma atividade dependente para
uma atividade independente” (Cardoso, 2012,
p. 37), contribuindo para o aumento de competências, habilidades e conhecimentos.

A decisão de se permitir envolver no
mundo mágico infantil seria o primeiro passo
que o educador deveria dar. Explorar o universo infantil exige do professor conhecimento
teórico, prático, capacidade de observação,
amor e vontade de ser parceiro da criança
neste processo. Nós professores podemos
através de experiências lúdicas infantis obtermos informações importantes no brincar
espontâneo ou no brincar orientado.
Vários autores (e.g. Cordeiro, 1996;
Garvey, 1979; Kishimoto, 2003, entre outros)
abordam este tema, havendo por isso diferentes respostas. No entanto, todas elas remetem
para uma atividade lúdica, que deve ser valorizada por ter um importante papel no desenvolvimento das crianças, uma atividade que
se move em busca de interesses, prazeres,
fantasias, vitórias, e respostas, uma verdadeira descoberta do “eu” e do mundo em redor.
No brincar espontâneo podemos registrar as ações lúdicas a partir da observação,
registro, análise e tratamento. Com isso, podemos criar para cada ação lúdica um banco
de dados sobre ele, subsidiando de forma
mais eficiente e científica os resultados das
ações. É possível também fazer o mapeamento da criança em sua trajetória lúdica durante
sua vivência dentro de um jogo ou de uma
brincadeira, buscando dessa forma entender
e compreender melhor suas ações e fazer
intervenções e diagnósticos mais seguros ajudando o indivíduo ou o coletivo,
explorar e utilizar espaços, materiais e
instrumentos colocados à sua disposição,
proporcionando-lhes interações diversificadas com todo o grupo, em pequenos
grupos e entre pares e a possibilidade de
interagir com outros adultos (MEC, 1997,
p. 26)

Com isso podemos definir, a partir de
uma escolha criteriosa, as ações lúdicas mais
adequadas para crianças envolvidas, respeitando assim o princípio básico de individualidade de cada ser humano.
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Já no brincar dirigido pode se propor
desafios a partir da escolha de jogos, brinquedos ou brincadeiras determinadas por
adulto ou responsável. Estes jogos orientados podem ser feitos com propósitos claros
de promover o acesso a aprendizagens de
conhecimentos específicos como:históricos,
culturais, morais, entre outros.
E outro propósito é ajudar no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Segundo o
professor ALMEIDA (1987, p.112) a educação
lúdica pode ter duas consequências, dependendo de ser bem ou mal utilizada: Uma delas pode ser uma arma na mão do professor
despreparado, que serve de negação do próprio ato de educar.
E a outra pode ser utilizada por um educador competente, com práticas desafiadoras,
inovadoras, possíveis de serem aplicadas. O
educador tem como papel ser um facilitador
das brincadeiras, sendo necessário mesclar
momentos em que orienta e dirige o processo, com outros momentos em que as crianças
são responsáveis pelas suas próprias brincadeiras. Segundo (REGO, 1994, p.67).
É papel do educador, observar e coletar
informações sobre as brincadeiras das crianças para enriquecê-las em futuras oportunidades. Sempre que possível o educador deve
participar das brincadeiras e aproveitar para
questionar as crianças sobre elas.
É importante organizar e estruturar o
espaço de forma a estimular na criança a necessidade de brincar, também visando facilitar a escolha das brincadeiras. Nos jogos de
regras, o professor não precisa estimular os
valores competitivos, e sim tentar desenvolver atitudes cooperativas entre as crianças.
O mais importante no brincar é participar das
brincadeiras e dos jogos.

Devemos respeitar os direitos das crianças em participar ou não de um jogo. Neste
caso o professor tem que criar uma situação
diferente de participação dela nas atividades
como: auxiliar com matérias, fazer observações, emitir opiniões etc.
Em uma situação de jogo ou brincadeira é importante que o educador explique de
forma clara e objetiva as regras às crianças.
E se for necessário pode mudá-las de acordo
com as faixas etárias.
Estimular nas crianças a socialização
do espaço lúdico e dos brinquedos, criando
assim o hábito de cooperação, conservação
e manutenção dos jogos e brinquedos. Estimular também a imaginação infantil, para isso
o professor deve oferecer matérias dos mais
simples aos mais complexos. Todo e qualquer
material cria para a criança a possibilidade de
fantasiar e brincar.
É interessante que o professor providencie para que as crianças tenham espaços para
brincar (espaço livre), e que possam mexer
no mobiliário, montar casinhas, fazer cabanas
etc. O professor deve dar o tempo necessário
às crianças para que as brincadeiras apareçam, se desenvolvam e se encerrem.
Trabalhando desta forma, o educador
desenvolverá atividades mais conscientes e
seguras, para alcançar os objetivos propostos
na educação infantil.
Brincar é importante, por quê?
Para a professora CUNHA (1994, p.12)
o brincar é uma característica primordial na
vida das crianças. Segundo a autora em seu
livro “Brinquedoteca: um mergulho no brincar” o brincar para a criança é importante:
Porque é bom, é gostoso e dá felicidade.
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Sendo assim fica claro que o brincar
para a criança não é uma questão apenas
de pura diversão, mas também de educação,
socialização, construção e pleno desenvolvimento de suas potencialidades.
Para que os brinquedos atendam às reais necessidades dos sujeitos envolvidos na
ação lúdica é necessário que o brinquedo
desperte o interesse da criança, que a convide a brincar, o que desafia seu pensamento,
que mobiliza sua percepção, é o que proporciona experiências e descobertas.
Para diferentes momentos, diferentes
brinquedos poderão ser mais indicados. Um
brinquedo que estimule a ação, outro que
possibilite uma aprendizagem, ou que satisfaça a imaginação e a fantasia da criança.
O brinquedo deve ser adequado à
criança, considerada como indivíduo especial
e diferenciado, deve atender à etapa de desenvolvimento em que a criança se encontra
e as suas necessidades emocionais, socioculturais, físicas ou intelectuais.

SOBRE A SEGURANÇA DOS
BRINQUEDOS
As crianças, acostumadas a passar
grande parte do tempo em frente a TV, são
vítimas ingênuas dos apelos da publicidade
e desorientam os pais com exigências declaradas e até absurdas. Mas é necessário que
os familiares estejam atentos para comprarem
produtos que tenham alguma utilidade para
as crianças, e mais, que não tragam danos
imediatos ou futuros. Como por exemplo, existem brinquedos para todas as faixas etárias.
Quanto mais adequado a idade da criança,
mais útil ele é. Se o brinquedo puder ser utilizado em várias idades acompanhando o desenvolvimento, melhor ainda.
Bons brinquedos estimulam a imaginação e educam as crianças para a vida, possibilitam ação e movimento, com isso, aprende
a coordenar olhos, mãos e corpos, garantidos
com naturalidade o prazer e uma maior saúde
mental no futuro.

O brinquedo deve estimular a criatividade. Quando é muito dirigido e não oferece
alternativas passa a ser apenas uma tarefa a
ser cumprida. É aconselhável que haja sempre
um convite à participação criativa. Entretanto,
este apelo deve estar à altura da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme vimos, o ato de brincar adquire um papel importantíssimo à medida que ela
pode estruturar um ambiente adequado para a criança, oferecendo experiências, resultando
numa grande auxiliar e promotora do desenvolvimento humano.
Ao refletir sobre a riqueza que as atividades lúdicas exercem na vida das crianças, percebe-se o quanto é fundamental que ela tenha tempo e oportunidade para brincar, possibilitando
assim, que a criança seja estimulada de uma forma global.
A brincadeira é um espaço de socialização e de construção. Ela implica para a criança
muito mais do que um simples ato de brincar, pois através da brincadeira ela está se comunicando com o mundo e com toda a sociedade na qual está inserida. Além da interação, a
brincadeira, o brinquedo e o jogo proporcionam fundamentais como mecanismo para desenvolver a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e habilidade para
melhor desenvolver a aprendizagem.
Brincando e jogando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis a sua futura atuação profissional, tais como atenção, afetividade, o hábito de concentrar-se, dentre outras habilidades.
Nessa perspectiva, as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm contribuir com significados importantes para desenvolvimento das estruturas psicológicas e cognitivas do aluno.
Vemos que o trabalho lúdico é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, mas
principalmente na infância, na qual ela deve ser vivenciada, não apenas como diversão, mas
com objetivo de desenvolver as potencialidades da criança, visto que o conhecimento é
construído pelas relações pessoais e trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a
formação integral da criança.
Por isso é importante resgatar no meio educacional e social esses valores, que ajudam
na formação de cidadãos desenvolvidos globalmente, criativos e não “robôs”. Cada criança
deve estar pronta para transformar o seu meio, e isso se inicia através do brincar. Uma escola que pensa na formação do cidadão e no seu trabalho pedagógico tem como proposta
pedagógica o lúdico, porque ele é a aprendizagem em todas as dimensões.
Portanto, a introdução de jogos e atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito importante, devido à influência que eles exercem frente aos alunos, pois quando eles estão
envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino e
aprendizagem.
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CONFLITOS ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA SOBRE A
SEXUALIDADE
RESUMO: Este artigo busca analisar como a criança vem sendo exposta a sexualidade precoce,
abordando de início a visão do adulto em diferentes épocas sobre a valorização da infância e
a existência da sexualidade infantil. Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa
bibliográfica baseada em autores pertinentes ao tema. Com o término da pesquisa e análise
de dados concluiu – se que não só os meios de comunicação, mas também a escola e a
sociedade contribuem para inserção precoce da criança no mundo adulto. O estudo contribui
significativamente para que os adultos percebam que suas ações influenciam o desenvolvimento
sexual da criança, e que a escola, enquanto instituição formadora, tem sua parcela de participação
nessa influência, bem como a família, na qual é a base para a produção de conhecimentos
prévios.

Palavras-chave: Família; Criança; Sexualidade.
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INTRODUÇÃO

A

criança ao longo dos tempos vem passando por várias adaptações, já tendo se
adaptado até a não ser criança. Durante muito tempo a criança teve um período
de infância muito curto onde parte do seu desenvolvimento era reprimido, tendo
às vezes que ser adulto ainda sendo criança. Dentro desta perspectiva é que se buscou analisar o presente estudo intitulado: Afetividade e sexualidade infantil: caminhos que formam e
deformam a construção do ser.
Percebe-se que as crianças estão sofrendo um processo de encurtamento da infância
e se introduzindo precocemente ao mundo adulto sendo que ainda não possui estrutura para
essa introdução.
Desenvolve-se este estudo com a intenção de investigar como vem ocorrendo a percepção do adulto com relação a inserção da criança e do adolescente num estágio sexual
prematuro. Diante das inquietações de buscar a resposta ao problema, levantam-se as seguintes hipóteses:
A escola também influência a inserção precoce da criança e do adolescente no
mundo adulto?
A sexualidade infantil, embora conhecida, é pouco compreendida pelo adulto?
Considerando os problemas enfrentados pela escola e a sociedade através da inserção
prematura da criança e do adolescente no mundo adulto, é relevante compreender quais ações
levam a essa inserção e de que forma as crianças estão sofrendo tais influências e qual a
contribuição dos meios de comunicação nesse processo de inserção.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é mostrar os conflitos da família com a escola ao
se tratar do tema sexualidade. Os objetivos específicos são: fazer uma introdução a respeito
da descoberta da sexualidade infantil; abordar sobre a exposição sexual da criança e dos
adolescentes e como a mídia e as escolas podem influenciar sobre a sexualidade; decorrer
sobre a educação sexual para crianças e adolescentes.
A relevância da pesquisa se dá uma vez que hoje as crianças e os adolescentes estão se
introduzindo precocemente ao mundo adulto antes mesmo de se desenvolverem fisicamente,
e possuir maturidade para arcar com os problemas consequentes dessa inserção.
E a metodologia utilizada foi por meio de pesquisa bibliográfica, pautada em autores
que discorrem sobre o tema conflitos entre família e escola ao se falar em sexualidade.
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A DESCOBERTA DA SEXUALIDADE
INFANTIL
A descoberta da sexualidade infantil,
segundo Nunes (1992, p.44) aconteceu quando Freud, em suas investigações na prática
clínica sobre as causas e a funcionalidade
das neuroses, descobriu que a maioria de
pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados
no primeiro ano de vida dos indivíduos. A partir de suas pesquisas, o psicanalista chegou
à conclusão que durante a vida infantil aconteciam as experiências de ordem traumática.
Fiore et al (1981, p.33) coloca que a
energia original sofreu progressivas organizações durante o desenvolvimento das teorias
sobre as mudanças relacionadas à infância,
o que será chamada de libido.
Cada nova organização da libido, apoiada numa zona erógena corporal, caracteriza
uma fase de desenvolvimento. Dessa forma
pode-se definir uma fase de desenvolvimento
como a organização da libido em torno de
uma zona erógena.
Libido é, portanto, uma energia voltada
para a obtenção de prazer. “É neste sentido
que a definimos como energia sexual, no sentido amplo, e que caracterizamos cada fase
de desenvolvimento infantil como uma etapa
psicossexual de desenvolvimento” (FIORI et
al 1981, p.34). A sexualidade não é vista pela
psicanálise em seu sentido restrito usual, mas
abarca a evolução de todas as ligações afetivas que estabelecem do nascimento até a
sexualidade genital adulta.
Para uma melhor compreensão vamos
ao início da vida da criança e às fases do
desenvolvimento sexual infantil: Para Fiori:
“Ao nascer o bebê perde a relação simbiótica pré-natal que possuía com a mãe, e a
satisfação da plena vida intrauterina” (FIORI,
1981, p.35).

Essa separação irreversível acontece de
forma abrupta porque a criança que estava
acostumada a ter tudo no seu tempo certo, que
tinha seus desejos satisfeitos conforme iam surgindo, agora tem que chorar, sentir fome. Assim,
ela deve iniciar sua adaptação ao meio.
Baggio (1998, p.245) assinala que a
criança a partir do 9º mês, já se prepara para
o rompimento com a vida intrauterina, pois o
útero em algum momento começa o processo de expulsão, de contração, e expulsão da
criança através do canal do parto. O feto a
partir daí vai sofrer uma série de mudanças,
de extrema rapidez e muito significativas.
Numa primeira instância, ele se sente
expulso de seu aconchego da sua proteção.
A seguir, passa por um canal de parto extremamente angustioso, estreito, no qual é como
que, expelido de uma forma violenta e abrupta. Segundo Fiore: O termo angústia, em sua
própria origem etimológica, significa dificuldade de respirar, pois, com o corte do cordão
umbilical bloqueia-se o fluxo de oxigênio materno. A carência é sentida e o organismo já
luta para sobreviver (FIORI, 1981, p.35).
A criança nos primeiros instantes de
vida vai experimentar um profundo desconforto e que irá manifestar o único instinto o
qual já nasce com ela e que irá permanecer
por toda a vida de uma pessoa adulta, que é
uma eterna e irreparável falta.
Segundo Milene et. al (1998, p.246),
O bebê humano nasce prematuro em
termos de sobrevivência, ele vai necessitar de uma mãe que cuide para que
ele sobreviva. Ele não se locomove, suas
funções psíquicas estão por desenvolver.
Esta criança está com parte de seu corpo
perfeitamente pronta em termos neurológicos. As condições do bebê sobreviver
sozinho são descartadas, pois para adquirir um pouco mais de resistência ele deveria permanecer no útero materno pelo
menos dois anos, para que suas outras
funções já estivessem desenvolvidas e já
houvesse chance dele sobreviver sem o
leite materno (MILENE et al. 1998, p.246).
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Milene et al. (1998, p. 246) acrescenta
que a criança nasce na verdade apenas com
uma parte de seu corpo perfeitamente pronta em termos neurológicos, que é o que diz
respeito à boca e aos movimentos de sucção.
Coutinho et al. (1992, p. 168) explica as
diferenças entre a pulsão e o instinto. “o instinto
é de natureza biológica hereditária enquanto a
pulsão resulta de um desvio do instinto”. O ato
de sugar do bebê está relacionado ao instinto
pulsional, ele se alimenta e sente o bem-estar
de acabar com o desconforto da fome e o
prazer do contato com o seio materno.
Coutinho (1992, p. 169) ainda cita:
Em termos instintivos, a sucção tem por
finalidade a obtenção do alimento, e este
é que satisfaz o estado de necessidade
orgânica caracterizada pela fome, mas,
ao mesmo tempo ocorre um processo paralelo de natureza sexual: a excitação dos
lábios e da língua pelo peito produz uma
satisfação que não é redutível à saciedade alimentar, apesar de nela encontrar
seu apoio (COUTINHO, 1992, p. 169).

Dessa forma o objeto do instinto, nesse
caso, é o alimento, já o objeto de pulsão sexual é o seio materno devido às estimulações
prazerosas que ele produz.
Nunes (2000, p. 51) aborda a importância de a criança assumir seu próprio corpo,
a necessidade de se descobrir aos poucos,
descobrir o que é ela própria, o que constitui
seu ser, que vai vivenciá-la pelo resto da vida,
que seu corpo será instrumento de trabalho e
de prazer. Sobre a forma de o adulto agir com
a criança o autor afirma:
O perigo, aliás, está em negar este último.
Frequentemente vemos atribuída à sexualidade, uma significação de zona proibida
para crianças. Muitas vezes o sexo é a
linha divisória entre a “menoridade” e a
maioridade como se somente os maiores
e juridicamente emancipados tivessem
sexo e fossem potenciais agentes sexuais
(NUNES, 2000, p. 51).

A sexualidade conforme o autor pontua
acima não é enxergada na sua totalidade ela
é vista como algo que a criança desenvolverá
a partir da adolescência. A repressão surge
quando o adulto percebe que essa sexualidade que ele julga não fazer parte do mundo
infantil existe. A criança agirá normalmente
a essas pressões, compreendendo somente
mais tarde de acordo as exigências dos pais
o que eles acham que ela pode e não fazer.
Em primeira mão teremos de acordo
com Coutinho (1992, p. 193) a autoridade
do pai e da mãe associada a valores culturais e morais a que, desde cedo, a criança
estará exposta. Os pais nesse processo não
educam os filhos para enfrentarem esses conflitos, esperam que os filhos lhe obedeçam
e sigam seus preceitos e normas familiares,
sem contestação.
Esse comportamento de submissão a
crítica e de obediência, que os pais esperam,
tem um efeito nocivo na vida dos filhos nas
fases do desenvolvimento.
Sigmund Freud (1856-1939) era um médico vienense que chegou a acreditar que a
maneira como os pais lidavam com os desejos sexuais e agressivos básicos das crianças
determinaria como suas personalidades se desenvolveram e se elas acabariam ou não bem
ajustadas como adultos. Freud descreveu as
crianças como passando por vários estágios
de desenvolvimento sexual, que ele chamou
de Oral, Anal, Fálico, Latência e Genital.
Na visão de Freud, cada estágio se
concentrava na atividade sexual e no prazer
recebido de uma área específica do corpo.
Na fase oral, as crianças estão focadas nos
prazeres que recebem por chupar e morder
com a boca. Na fase anal, esse foco muda
para o ânus quando eles começam o treinamento no banheiro e tentam controlar seus intestinos. No estágio fálico, o foco passa para
a estimulação genital e a identificação sexual
que resulta de ter ou não ter um pênis.
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Durante essa fase, Freud pensou que as
crianças voltam seu interesse e amor para os
pais do sexo oposto e começam a se ressentir fortemente dos pais do mesmo sexo. Ele
chamou essa ideia de Complexo de Édipo,
pois espelhava de perto os eventos de uma
peça trágica da Grécia antiga, na qual um rei
chamado Édipo consegue se casar com sua
mãe e matar seu pai. Pensa-se que o estágio
Fálico / Édipo foi seguido por um período de
Latência, durante o qual os impulsos e interesses sexuais eram temporariamente inexistentes. Por fim, pensava-se que as crianças
entravam e permaneciam em um estágio genital final no qual os interesses e atividades
sexuais dos adultos passam a dominar.
Outra parte da teoria de Freud é focada
na identificação das partes da consciência.
Freud pensou que todos os bebês são inicialmente dominados por desejos inconscientes,
instintivos e egoístas de gratificação imediata,
que ele chamou de Id. À medida que os bebês tentam e não conseguem satisfazer todos
os seus caprichos, eles desenvolvem uma
apreciação mais realista do que é realista e
possível, que Freud chamou de "Ego".
Com o tempo, os bebês também aprendem e internalizam e representam os valores
e as regras de seus pais. Essas regras internalizadas, que ele chamou de "Superego",
são a base para a consciência da criança em
desenvolvimento que luta com os conceitos
de certo e errado e trabalha com o ego para
controlar os impulsos imediatos de gratificação do Id.
Pelos rigorosos padrões científicos de
hoje, a teoria psicossexual de Freud não é
considerada muito precisa. No entanto, ainda
é importante e influente hoje, porque foi a teoria do desenvolvimento do primeiro estágio
que ganhou atenção real, e muitos outros teóricos a usaram como ponto de partida.

A EXPOSIÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E A ESCOLA
A sexualidade é uma essencial dimensão humana, o que torna importante que ela
seja compreendida em sentidos mais amplos
como tema e área de conhecimento, na abordagem educacional, não como uma parte ou
complemento, mas como uma marca única,
condição presente na cultura e história humana que se desenvolve em sua totalidade
(NUNES, 2000, p. 73).
Dessa forma, a sexualidade infantil e
adolescente recebe significações e condicionamentos históricos e direcionados. “O adulto, diante da sexualidade infantil precisa estar
consciente das suas formas de manifestação,
e também da importância da compreensão
dessas fases da criança enquanto estiver em
desenvolvimento” (NUNES, 2000, p. 93).
É importante ressaltar ainda que não
existe educação sem sexualidade pois esta
faz parte da dimensão humana. “Sem esse
desenvolvimento natural da sexualidade não
existe possibilidade de uma formação sadia
ou adequada” (NUNES, 2000, p. 94).
Segundo a visão desse autor a interferência do adulto nesse processo requer um
cuidado especial para que ele não interfere
prejudicialmente. O crescimento da criança e
na fase da adolescência, traz, além das descobertas do próprio corpo, um mundo de informações que aos poucos eles vão compreendendo e se tornando parte. A criança e o
adolescente assimilam o mundo e a condição
humana cultural e social, estruturando o universo institucional de descobertas e informações sobre o mundo e dentro dele a conduta
sexual de cada novo ser.
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O trabalho desenvolvido na escola frente às manifestações sexuais, deve considerar
a fase de desenvolvimento e interação que
cada criança e adolescente irão passar, atentando para suas necessidades e interesses
que estão diretamente ligados a sua vivência
cultural, segundo o estojo de maturidade intelectual e emocional.
A escola, ao se deparar com desenvolvimento infantil e o desenvolvimento dos
adolescentes deverá compreender estas fases à medida que elas acontecerem e agir
de forma natural, pois as ações do professor
são de grande importância nesse processo,
isso porque na escola eles serão os sujeitos
modelos para a identificação da criança e do
adolescente.
Durante a fase edipiana que é uma fase
bem perceptiva à observação devido a manipulação dos órgãos sexuais e as ações da
criança com o sexo oposto, torna essa fase
delicada a interferência de adultos. Sobre as
ações dos adultos para com a criança em
desenvolvimento, Nunes (2000, p. 96) afirma:
As proibições, sanções e medos que
surgem nesta fase podem comprometer
o desenvolvimento de todo o processo
psicossexual. Muitas atitudes repressivas
e inadequadas são condenáveis frente à
criança que descobre seu sexo, principalmente a ameaça de mutilação e castração.A melhor orientação sexual nesta
fase é a de tratar com naturalidade estas
expressões infantis, proporcionando às
crianças as respostas as suas perguntas
e trabalhando em sua formação social,
afetiva e intelectual (NUNES, 2000, p. 9697).

de forma objetiva suas perguntas sem aprofundar, mais satisfazendo sua curiosidade.
É importante que a criança sinta segurança
nas suas respostas quando pergunta sobre
as diferenças entre sexos respondendo com
tranquilidade de forma compreensiva acessível, falando sempre a verdade e evitando
exemplos de diminuição, castigos e doenças.
Segundo Nunes:
A ausência de uma fala natural sobre a
sexualidade, tanto dos pais como dos professores, vai gerar na criança a “ansiedade” de saber que a fará em outras fontes,
nem sempre as mais recomendáveis. Vimos claramente que o enfoque moralista
e repressivo, que condena a curiosidade
infantil sobre a sexualidade é exatamente
o motor e causa da ansiedade (NUNES,
2000, p. 97).

Ainda de acordo com esse autor os preconceitos, perversões, banalização e violência que envolve a sexualidade não têm origem
na criança e no adolescente, mas no mundo e
sociedade em que estes vivem e, quase sempre são vítimas e presas fáceis. Para uma cultura de negação da sexualidade tem-se uma
quantidade infinita de informações pornográficas que chegam aos jovens e crianças. Os
tempos atuais exigem toda essa “overdose”
de informações que se não controladas criticamente torna-se perigosíssima à formação
que qualifique o indivíduo para uma interpretação crítica das informações obtidas.

De acordo com o autor, devido à interação com o processo de descobrir a criança
tende a perguntar, suas dúvidas são muitas
sobre o mundo que a cerca e ela mesma
não se compreende ainda. A escola que assim como a família está presente em grande
parte da vida da criança tem a função de
mediar esse desenvolvimento, respondendo
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EDUCAÇÃO SEXUAL PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Crianças e adolescentes com e sem condições e deficiências crônicas de saúde serão
beneficiados quando receberem informações
precisas e adequadas ao desenvolvimento
sobre as dimensões biológica, sociocultural,
psicológica, relacional e espiritual da sexualidade. Informações sobre sexualidade podem
ser ensinadas e compartilhadas em escolas,
comunidades, casas e consultórios médicos,
usando intervenções baseadas em evidências.
Crianças e adolescentes devem ser mostrados como desenvolver uma visão segura e
positiva da sexualidade por meio de educação
apropriada à idade sobre sua saúde sexual. A
educação sexual pode ser disseminada através dos três domínios de aprendizado: cognitivo (informação), afetivo (sentimentos, valores
e atitudes) e comportamental (comunicação,
tomada de decisão e outras habilidades).
A educação sexual é mais do que a
instrução de crianças e adolescentes sobre
anatomia e fisiologia do sexo e reprodução
biológicos. Abrange desenvolvimento sexual
saudável, identidade de gênero, relacionamentos interpessoais, afeto, desenvolvimento sexual, intimidade e imagem corporal de todos
os adolescentes, incluindo adolescentes com
deficiência, condições crônicas de saúde e outras necessidades especiais.
Desenvolver uma sexualidade saudável
é um marco fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes,
que depende da aquisição de informações e
da formação de atitudes, crenças e valores sobre consentimento, orientação sexual, identidade de gênero, relacionamentos e intimidade.
De acordo com Michel Foucault (1997 apud
RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004, p.112):
a sexualidade é o nome que pode ser
dado a um dispositivo histórico: “não à
realidade subterrânea que se apreende
com dificuldade, mas à grande rede da
superfície em que a estimulação dos
corpos, a intensificação dos prazeres, a
incitação ao discurso, a formação dos
conhecimentos, o reforço dos controles
e das resistências encadeiam-se uns aos
outros, segundo algumas estratégias de
saber e de poder (FOUCAULT, 1997 apud
RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004, p.112).

A sexualidade saudável é influenciada
por preocupações étnicas, raciais, culturais,
pessoais, religiosas e morais. Sexualidade
saudável inclui a capacidade de promover e
preservar relacionamentos interpessoais significativos; valorizar o corpo e a saúde pessoal; interagir com ambos os sexos de maneira
respeitosa e apropriada; e expressar afeto,
amor e intimidade de maneira consistente
com os próprios valores, preferências e habilidades sexuais.
As várias dimensões da sexualidade
saudável compreendem a anatomia, fisiologia
e bioquímica do sistema de resposta sexual;
identidade, orientação, papéis e personalidade; e pensamentos, sentimentos e relacionamentos.
Todas as crianças e adolescentes precisam receber educação precisa sobre sexualidade para entender, em última análise, como
praticar um comportamento sexual saudável.
Atividade sexual não saudável, exploradora
ou arriscada pode levar a problemas sociais
e de saúde, como gravidez não intencional e
infecções sexualmente transmissíveis (DSTs),
incluindo gonorreia, clamídia , sífilis, hepatite,
herpes, vírus do papiloma humano (HPV); Infecção por HIV; e AIDS.
A maioria dos adolescentes têm a oportunidade de explorar a intimidade e a sexualidade em um contexto seguro, mas outros
experimentam coerção, abuso e violência.
Foi realizada uma pesquisa de campo
a respeito da sexualidade, com pais, mães,
filhos, parentes e professores, na qual constatou-se a importância de as escolas oferecerem informações a respeito desse tema,
muitas vezes podendo até evitar doenças
sexualmente transmissíveis ou gravidez precoce. Apesar dessas informações serem tão
necessárias, algumas pessoas ainda acreditam que a sexualidade é um assunto que não
deve ser debatido na escola, conforme o terceiro gráfico abaixo.
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De acordo com a pesquisa realizada
percebe-se que ainda existe um preconceito
sobre o assunto da sexualidade, que ainda
gera nas famílias mais tradicionais um incômodo ao se falar na escola sobre a sexualidade e talvez por isso o índice de doenças
sexualmente transmissíveis ainda seja alto.

ADOLESCENTES E OS FATORES
SUBJACENTES À GRAVIDEZ PRECOCE

Em contextos onde as taxas de fertilidade
desejada são altas, considere intervenções estruturais que invistam na educação de meninas
adolescentes e mulheres jovens e capital humano e que forneçam alternativas ao casamento e
à maternidade. As intervenções baseadas em
evidências incluem programas de transferência
de renda condicional e incondicional que apoiam
a manutenção das meninas na escola e investimentos que promovem o empoderamento econômico das jovens.

A adolescência é um período de muitas
mudanças, de mudanças fisiológicas e biológicas a mudanças sociais, psicológicas e de desenvolvimento, e um período em que a maioria
dos jovens começa a explorar a sexualidade e os
relacionamentos. Consequentemente, a necessidade de um indivíduo de informações, educação
e serviços de saúde sexual e reprodutiva pode
mudar rapidamente durante a adolescência.

Os jovens frequentemente enfrentam normas sociais e culturais que desencorajam ativamente o acesso a serviços e informações de
saúde sexual e reprodutiva. Garantir que as políticas estejam em vigor e sejam aplicadas para
facilitar o acesso a serviços e informações para
todos os jovens e evitar a restrição de acesso
com base em atributos não médicos, como estado civil, paridade ou idade.

Durante a adolescência, os jovens sofrem
alterações físicas, mentais e emocionais provocadas pelo aumento da função hormonal. Essas
mudanças biológicas aumentam o interesse no
comportamento sexual e deixam os adolescentes vulneráveis.

Todos os jovens precisam ter acesso a
informações abrangentes sobre saúde sexual e
reprodutiva. Onde a participação na educação
formal é quase universal, especialmente nos níveis de ensino fundamental e médio, e os sistemas escolares são fortes, a educação sexual
abrangente baseada na escola pode servir como
uma plataforma útil para fornecer informações
precisas, dissipar mitos, transmitir habilidades
para a vida e vincular e encaminhar adolescentes para serviços.

Muitos jovens são suscetíveis a comportamentos sexuais de risco, como praticar relações sexuais menores de idade, participar de
sexo desprotegido e se expor a possíveis ambientes de agressão sexual. O uso de substâncias, que contribui para o comportamento sexual
prejudicial, tem sido comum e crescente entre
os adolescentes. Esses comportamentos afetam
negativamente seus resultados futuros de saúde,
aumentando suas chances de contrair infecções
sexualmente transmissíveis (DSTs), incluindo HIV
/ AIDS; abandono da escola devido a gestações
não planejadas.
Os tomadores de decisão geralmente assumem que a grande maioria das gestações na
adolescência não é intencional. Embora a gravidez indesejada seja um problema sério entre as
adolescentes, os tomadores de decisão podem
subestimar as pressões sociais e outras complexidades que muitas vezes levam as meninas
a buscar a maternidade como uma maneira de
provar a fertilidade e estabelecer um papel aceito
na sociedade.

Em muitos contextos, os jovens, principalmente as meninas, não estão na escola. Esses
jovens podem ser alcançados por meio da mídia
de massa, campanhas abrangentes de comunicação em saúde ou campanhas comunitárias
e contra o papilomavírus humano (HPV), o que
contribui para a contração do câncer do colo do
útero.
A educação em saúde sexual tem grande
potencial para fornecer os conhecimentos e as
habilidades necessárias para os adolescentes fazerem escolhas seguras relacionadas ao sexo.
Pode reduzir a desinformação e aumentar o pensamento crítico, a comunicação e a autoconfiança. Isso levará os jovens a fazer escolhas mais
inteligentes em relação a seus relacionamentos
sexuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada percebeu-se que a escola hoje passa por um processo de
responsabilização pela educação das crianças e dos adolescentes, sendo essa uma instituição
reconhecida pelo ato de educar e formar pessoas dignas de si, e socialmente responsáveis
por suas ações.
Fez-se a revisão de literatura com diversos autores os quais se embasam para a análise dos dados obtidos. Nesta pesquisa, e com base nestes autores através dos objetivos
propostos refletiu-se acerca do problema. Com o resultado desta pesquisa confirmam-se as
hipóteses apresentadas ao longo deste trabalho.
Percebe-se que a escola reconhece sua contribuição para a exposição precoce da
criança, mas de forma parcial, pois julga que a educação sexual da criança e do adolescente
não cabe somente a sua responsabilidade. Reconhece ainda que as influências dos meios
de comunicação contribuem muito e responsabiliza os pais pela monitoração das crianças e
dos adolescentes destes aparelhos tecnológicos. Acredita-se que a criança e o adolescente
não se sustentam financeiramente atribuindo a responsabilidade fora da escola aos pais e a
sociedade como todo.
É preciso esclarecer as dúvidas que giram em torno da criança e do adolescente para
que desenvolva a confiança e a criticidade, e possam compartilhar suas dúvidas com os pais
e professores. É preciso ainda que, de acordo com o desenvolvimento da criança e do adolescente se busquem compreendê-los melhor, promovendo assim mais condições da criança
e do adolescente de expor suas dúvidas, medos, anseios, e acima de tudo tentar incentivá-los
ao máximo, vivendo cada fase naturalmente.
Este trabalho possibilita a realização de futuras pesquisas, pois na educação é importante aprofundar sempre mais o conhecimento em prol da realização de um bom trabalho.
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INCLUSÃO SOCIAL - ESSE ESPAÇO É REALMENTE OCUPADO?
RESUMO: O presente artigo revela os desafios da inclusão. Um assunto atual e imprescindível.
É sabido que existem leis que protegem pessoas com deficiências e as asseguram direitos
essenciais à dignidade humana, mas será que de fato eles são inseridos dentro dos contextos
sociais?

Palavras-chave: Valores; Sociedade; Acessibilidade, Inclusão.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos tempos buscamos ser uma sociedade Inclusiva, sem preconceitos,
onde todos têm direito à sua individualidade. Por sermos uma sociedade, temos
a característica da existência da participação dos mais diferentes grupos e/ou
indivíduos, e por andarmos em nichos, exercendo influências uns nos outros.
Sendo uma sociedade participativa, em que todos podem contribuir com algo para o
desenvolvimento geral da humanidade é preciso refletir e pensar sobre nossas posturas, em
todos os diferentes contextos. Neste artigo busco afirmar que ainda há muito que ser feito,
embora já tenhamos avançado.
O presente texto abordará questões legais relacionadas ao direito das pessoas com deficiência. Por estar inserida no âmbito educacional, fiz esse artigo baseado em experiências que
vivencio dentro da escola e nas posturas que se apresentam, bem como nos espaços físicos.
É sabido que a Educação inclusiva não é feita apenas pelo professor, e depende de
um conjunto de fatores, pois engloba ampla transformação de estruturas, atitudes, posturas,
processos e procedimentos.
Quanto à questão metodológica, são apresentados alguns dados quantitativos que nos
ajudarão a refletir sobre a quantidade de pessoas com necessidades e a razão pela qual
esse artigo é de extrema importância. Atualmente há um aumento nos diagnósticos e o nos
coloca a frente de situações emergenciais que necessitam de mudanças rápidas, pois essas
pessoas precisam conquistar seus espaços e serem respeitadas por suas conquistas.
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INCLUSÃO SOCIAL: PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS SÃO
“VISTAS” SOCIALMENTE
No século XIX, portadores de necessidades especiais eram vistos como incapazes,
não havendo no momento algo que trouxesse
esperança para mudar essa realidade.
Na sociedade da época esses indivíduos viviam às margens do abandono social
e até mesmo abandono da própria família.
Normalmente eram colocados em clínicas
psiquiátricas ou muitas vezes ficavam reclusos dentro de seus lares, sendo vistos como
dementes e/ou retardados.
Somente no fim da década de 60 houve a iniciação a integração escolar com objetivo de inserir portadores de necessidades
nos sistemas gerais da sociedade, porém os
portadores de necessidades especiais é que
deveriam adaptar-se a sociedade já organizada, apesar de ser forte e decisivo esse movimento não trouxe resultado satisfatório já que
nada fora modificado dentro da sociedade na
época.
A inclusão surge para romper com os
paradigmas educacionais, após todos esses
anos de exclusão, essas crianças estão sendo olhadas com um olhar mais humano e a
inclusão escolar reflete bem esse novo momento de desenvolvimento social e humano.

LEGALMENTE, O DIREITO A SER
INCLUÍDO
Em 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto
da Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das
pessoas com deficiência. No capítulo IV, a lei
aborda o acesso à Educação e traz avanços
importantes, como a proibição da cobrança
pelas escolas de valores adicionais pela implementação de recursos de acessibilidade.

O texto diz que o sistema educacional
deve ser inclusivo em todos os níveis, mas
não cita explicitamente que a matrícula de
alunos com deficiência deva se dar na rede
regular em vez de escolas especiais, o que é
um ponto de controvérsias.
O debate sobre a Educação Especial e
Inclusiva no Brasil, em especial no aspecto
de incluir a todos em instituições de ensino
regulares, tem sido intenso nos últimos anos.
Atualmente, o MEC vem fazendo um esforço
para reformar a atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (PNEEPEI), que é de 2008.
O texto proposto enfrenta forte oposição
de alguns grupos de educadores que tratam
do assunto, para quem a nova redação voltaria a estimular a volta da separação das
pessoas com deficiência.
Durante a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a disputa se
deu pela retirada do texto introdutório de detalhamentos sobre a educação inclusiva, um
trecho que havia sido redigido por meio de
contribuições de entidades e pesquisadores
que trabalham com o tema.
Além disso, o documento cita a necessidade de uma "diferenciação curricular", o que
é repudiado por especialistas, por ser uma
forma de discriminação. Antes disso, durante
a tramitação do Plano Nacional de Educação
(PNE), que traça 20 metas para o país cumprir em dez anos, a principal polêmica ocorreu por conta da possibilidade de as crianças
e jovens com deficiência serem matriculadas
em escolas especiais e não obrigatoriamente na rede regular de ensino. Na redação final da meta, aprovada em 2014, essa opção
foi mantida Organizações especializadas no
tema afirmam que o texto do PNE fere tratados internacionais sobre o tema, assinados
pelo Brasil.
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Além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do PNE, da BNCC, existem decretos, portarias, resoluções, notas técnicas e
leis que dispõem sobre o assunto. Conheça
a seguir os principais textos, em ordem cronológica. Alguns não têm mais validade e foram
substituídos por textos aprovados posteriormente.

AS CINCO DIMENSÕES DA INCLUSÃO
A inclusão é um movimento que depende de vários fatores, buscando um objetivo
comum, o melhor para a pessoa com necessidade especial.
Cinco fatores importantes constituem
essa teoria e juntos concatenam em um elemento único e favorável à dimensão do ser
humano.
1.
Políticas públicas – são responsáveis pelas leis, direitos e regulamentações
importantes à pessoa com deficiência, pois
lhe asseguram os direitos, inclusive o direito
à Educação que seja acessível, adaptada e
estruturada.
2.
Estratégias pedagógicas – constituem na produção, organização, diagramação e elaboração de materiais pedagógicos
pertinente à realidade das pessoas com deficiência, assegurando-lhe a oportunidade de
acesso ao saber. Também engloba posturas,
conhecimentos e práticas pedagógicas e os
espaços físicos.

4.
Parcerias – em busca de uma
gama mais ampla de oportunidades de aprendizado, cabe às pessoas próximas, ampliarem o leque do educando, oferecendo-lhes
diversas oportunidades para que consiga
desenvolver-se de maneira ampla e integral.
Nesse contexto, valer-se de parcerias que tornem viáveis tais necessidades é essencial ao
desenvolvimento global do ser.
5.
Família – fortalece as relações,
através de um trabalho conjunto, que visa o
desenvolvimento global dos alunos. A família é essencial a esse processo e precisa de
muita dedicação, disponibilidade, tempo e recursos, para que tenha oportunidade de trabalhar de maneira global, o desenvolvimento
integral de seu ente.
Ilustro as cinco dimensões com o diagrama abaixo, que nos mostra de forma clara,
como as cinco dimensões estão interligadas
e juntas tornam mais forte a possibilidade de
desenvolvimento da pessoa com deficiência,
uma vez que lhes assegura proteção, carinho,
direitos, estratégias e organização do processo.
Cinco dimensões da inclusão

3.
Gestão escolar – conhece os direitos do educando e oferece subsídios a todos (aluno, família e professores), visando a
qualidade no ensino ofertado, de acordo com
a necessidade.
Também é responsável por orientar,
ajudar e trabalhar de forma conjunta com a
família, na ânsia de encontrar as melhores
propostas, que atendam as demandas e exigência, mantendo um canal aberto de diálogo
entre as partes que envolvem o aprendiz.

Fonte < https://novaescola.org.br/conteudo/4477/cinco-dimensoes-da-inclusao> acesso em 19 de novembro de
2020.
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AS LEIS BRASILEIRAS QUE
REGULAMENTAM A INCLUSÃO
Desde 1961 existem leis que regulamentam e asseguram os direitos à Educação
de qualidade, bem como o bem-estar social,
emocional e físico das pessoas com deficiência. Essas leis visam garantir igualdade social.
1961 – Lei Nº 4.024
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) fundamenta o atendimento educacional às pessoas com deficiência,
chamadas no texto de “excepcionais”. Segue
trecho: “A Educação de excepcionais, deve,
no que for possível, enquadrar-se no sistema
geral de Educação, a fim de integrá-los na
comunidade.”
1971 – Lei Nº 5.692

to da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho” e “a igualdade
de condições de acesso e permanência na
escola”.
1989 – Lei Nº 7.853
O texto dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência. Na área
da Educação afirma, por exemplo, obriga a
inserção de escolas especiais, privadas e
públicas, no sistema educacional e a oferta,
obrigatória e gratuita, da Educação Especial
em estabelecimento público de ensino.
Também afirma que o poder público
deve se responsabilizar pela “matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas
portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”.

A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil é da época da ditadura
militar e substitui a anterior. O texto afirma que
os alunos com “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e
os superdotados deverão receber tratamento
especial”.

Ou seja: exclui da lei uma grande parcela das crianças ao sugerir que elas não
são capazes de se relacionar socialmente e,
consequentemente, de aprender. O acesso a
material escolar, merenda escolar e bolsas de
estudo também é garantido pelo texto.

Essas normas deveriam estar de acordo com as regras fixadas pelos Conselhos
de Educação. Ou seja, a lei não promovia a
inclusão na rede regular, determinando a escola especial como destino certo para essas
crianças.

Mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Nº 8.069 garante,
entre outras coisas, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino;
trabalho protegido ao adolescente com deficiência e prioridade de atendimento nas ações
e políticas públicas de prevenção e proteção
para famílias com crianças e adolescentes
nessa condição.

1988 – Constituição Federal
O artigo 208, que trata da Educação
Básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17
anos, afirma que é dever do Estado garantir
“atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino”.
Nos artigos 205 e 206, afirma-se, respectivamente, “a Educação como um direito
de todos, garantindo o pleno desenvolvimen-

1990 – Lei Nº 8.069

1994 – Política Nacional de Educação
Especial
Em termos de inclusão escolar, o texto
é considerado um atraso, pois propõe a chamada “integração instrucional”, um processo
que permite que ingressam em classes regulares de ensino apenas as crianças com
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

75

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

deficiência que “(...) possuem condições de
acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no
mesmo ritmo que os alunos ditos normais”.
Ou seja, a política exclui grande parte desses
alunos do sistema regular de ensino, “empurrando-os” para a Educação Especial.
1996 – Lei Nº 9.394
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo específico para a Educação Especial. Nele, afirma-se
que “haverá, quando necessário, serviços de
apoio especializado, na escola regular, para
atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial”. Também afirma que “o atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre
que, em função das condições específicas
dos alunos, não for possível a integração nas
classes comuns de ensino regular”.
Além disso, o texto trata da formação
dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
1999 – Decreto Nº 3.298
O decreto regulamenta a Lei nº 7.853/89,
que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de proteção, além
de dar outras providências. O objetivo principal é assegurar a plena integração da pessoa
com deficiência no “contexto socioeconômico
e cultural” do país. Sobre o acesso à Educação, o texto afirma que a Educação Especial é
uma modalidade transversal a todos os níveis
e modalidades de ensino e a destaca como
complemento do ensino regular.

2001 – Lei Nº 10.172
O Plano Nacional de Educação (PNE)
anterior, criticado por ser muito extenso, tinha
quase 30 metas e objetivos para as crianças
e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava
que a Educação Especial, “como modalidade
de educação escolar”, deveria ser promovida
em todos os diferentes níveis de ensino e que
“a garantia de vagas no ensino regular para
os diversos graus e tipos de deficiência” era
uma medida importante.
2001 – Resolução CNE/CEB Nº 2
O texto do Conselho Nacional de Educação (CNE) institui Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica.
Entre os principais pontos, afirma que “os sistemas de ensino devem matricular todos os
alunos, cabendo às escolas organizar-se para
o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando
as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”.
Porém, o documento coloca como possibilidade a substituição do ensino regular
pelo atendimento especializado . Considera
ainda que o atendimento escolar dos alunos
com deficiência tem início na Educação Infantil, “assegurando- lhes os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a
comunidade, a necessidade de atendimento
educacional especializado”.
2002 – Resolução CNE/CP Nº1/2002
A resolução dá “diretrizes curriculares
nacionais para a formação de professores da
Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura, de graduação plena”. Sobre
a Educação Inclusiva, afirma que a formação
deve incluir “conhecimentos sobre crianças,
adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas
as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais”.
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2002 – Lei Nº 10.436/02
Reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais (Libras).
2005 – Decreto Nº 5.626/05
O decreto regulamenta a Lei Nº 10.436,
de 2002 (link anterior).
2006 – Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos
Documento elaborado pelo Ministério
da Educação (MEC), Ministério da Justiça,
Unesco e Secretaria Especial dos Direitos
Humanos. Entre as metas está a inclusão de
temas relacionados às pessoas com deficiência nos currículos das escolas.
2007 – Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE)
No âmbito da Educação Inclusiva, o
PDE trabalha com a questão da infraestrutura
das escolas, abordando a acessibilidade das
edificações escolares, da formação docente
e das salas de recursos multifuncionais.
2007 – Decreto Nº 6.094/07
O texto dispõe sobre a implementação
do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação do MEC. Ao destacar o atendimento às necessidades educacionais especiais
dos alunos com deficiência, o documento reforça a inclusão deles no sistema público de
ensino.
2008 – Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Documento que traça o histórico do
processo de inclusão escolar no Brasil para
embasar “políticas públicas promotoras de
uma Educação de qualidade para todos os
alunos”.

2008 – Decreto Nº 6.571
Dispõe sobre o atendimento educacional especializado (AEE) na Educação Básica
e o define como “o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos
organizados institucionalmente, prestado de
forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular”.
O decreto obriga a União a prestar apoio
técnico e financeiro aos sistemas públicos de
ensino no oferecimento da modalidade. Além
disso, reforça que o AEE deve estar integrado
ao projeto pedagógico da escola.
2009 – Resolução Nº 4 CNE/CEB
O foco dessa resolução é orientar o estabelecimento do atendimento educacional
especializado (AEE) na Educação Básica, que
deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas chamadas salas de recursos
multifuncionais das escolas regulares.
A resolução do CNE serve de orientação para os sistemas de ensino cumprirem o
Decreto Nº 6.571.
2011 - Decreto Nº 7.611
Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e
estabelece novas diretrizes para o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial. Entre elas, determina
que sistema educacional seja inclusivo em todos os níveis, que o aprendizado seja ao longo
de toda a vida, e impede a exclusão do sistema
educacional geral sob alegação de deficiência.
Também determina que o ensino fundamental seja gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais, que sejam
adotadas medidas de apoio individualizadas
e efetivas, em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena, e diz que
a oferta de educação especial deve se dar
preferencialmente na rede regular de ensino.
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2011 - Decreto Nº 7.480
Até 2011, os rumos da Educação Especial e Inclusiva eram definidos na Secretaria
de Educação Especial (Seesp), do Ministério
da Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada à Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi).
2012 – Lei nº 12.764
A lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
2014 – Plano Nacional de Educação
(PNE)
A meta que trata do tema no atual PNE,
como explicado anteriormente, é a de número 4. Sua redação é: “Universalizar, para a
população de 4 a 17 anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados”.
O entrave para a inclusão é a palavra
“preferencialmente”, que, segundo especialistas, abre espaço para que as crianças com
deficiência permaneçam matriculadas apenas
em escolas especiais.
Apesar de todas as leis acima citadas,
a impossibilidade de fazê-las viger na totalidade, mostra o quão despreparados socialmente estamos, pois apenas matricular a criança
na escola, não lhe promoverá a real inclusão,
continuando a ser exclusa.

DADOS QUANTITATIVOS DAS
DEFICIÊNCIAS NO BRASIL
O Brasil é um país com uma população
total de 190.755.799 habitantes, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) 2010, distribuídos por uma extensão
territorial de 8.502.728,269 Km2.
O País caminha velozmente rumo a um
perfil demográfico cada vez mais envelhecido,
pois o índice de envelhecimento aponta para
mudanças na estrutura etária da população
brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100
crianças de 0 a 14 anos, existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro
muda e para cada 100 crianças de 0 a 14
anos existirão 172,7 idosos.
Os resultados do Censo 2000 mostram
que, aproximadamente, 24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, apresentam algum tipo de deficiência. O IBGE levou
em conta que deficientes são pessoas com
ao menos alguma dificuldade de enxergar,
ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou mental.
A tabela e o gráfico abaixo, ilustram o
percentual das diversas deficiências. É dever
da sociedade fazer com que essas pessoas
sejam respeitadas.
Tabela dos tipos de deficiência
Tipo de deficiência
Auditiva
Física
Mental
Visual

Valor em %
48,1%
27,1%
17,6%
8,2%

Tantas leis e diretrizes, que infelizmente
na prática não funcionam de fato e em muitos
casos não atendem as necessidades mínimas
das pessoas com deficiência.
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Gráfico dos tipos comuns de deficiência no Brasil

Fontes: IBGE e Portal do Envelhecimento

Também é sabido haver um crescente número de pessoas com TEA. A Ciência
ainda não encontrou uma razão específica,
porém um dos fatores que esses dados estão
associados é a um maior conhecimento sobre
o tema e as pessoas atualmente estão melhor
informadas, favorecendo o diagnóstico precoce. Com isso os dados passam a ser tabulados de forma mais rápida que antigamente,
mudando a estrutura de toda uma sociedade.
O diagrama abaixo ilustra esses dados
de maneira simples, porém nos oportuniza
uma gama de dados que não podem ser ignorados.
Muitos apresentam deficiência intelectual, outros são não verbais e assim diversas
comorbidades precisam ser trabalhadas e por
essa razão uma gama de estratégias precisa
ser pensada.

Fonte: Nova Rede Unificada pelos Direitos dos Autistas

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A tipologia utilizada neste trabalho é de
pesquisa em fontes governamentais, que delimitam quais são as ações frente à inclusão.
Também se baseiam em sites dedicados ao
tema e com as informações explicitadas neste
artigo.
Através deste artigo foi possível identificar, avaliar e conhecer a importância da
inclusão escolar para a sociedade e principalmente para os portadores de necessidades
especiais.
Este texto mostra que a sociedade e
mesmo as famílias de portadores de necessidades especiais precisam aceitar e compreender que ser especial não é ser incapaz, mas ser diferente e com capacidades
surpreendentes. Este estudo confirma que a
sociedade não está preparada para a inclusão, pois mesmo que amparados legalmente,
falta-lhes estrutura de maneira geral (ambiental, escolar, profissional, financeira e social).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho aponta legalmente quais são os direitos e deveres das pessoas inclusivas,
porém é mais fácil criar leis, do que criar possibilidade para a vigência das mesmas. Será
mesmo possível, ao professor melhor intencionado, que busca aprimorar sua prática, estudando e munindo-se de informações, fazer cotidianamente, dentro da sala de aula, com mais
30 alunos, a inclusão?
Considerando que existe sim o movimento inclusivo, famílias que solicitam seus espaços, leis que asseguram direitos, ainda é preciso pensar socialmente como fazer a inclusão
de fato acontecer.
Além de uma importante ferramenta na análise do discurso e das práticas, os princípios
também representam uma referência fundamental para quem está começando. Além disso,
(re-) visitá-los com frequência também pode ajudar educadores experientes e comprometidos
com a inclusão a não “perderem o rumo”.
Os cinco princípios da educação inclusiva são:
1. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação;
2. Toda pessoa aprende;
3. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular;
4. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos;
5. A educação inclusiva diz respeito a todos.
Apesar do foco nas pessoas com deficiência, tendo em vista o histórico de privação da
participação desse público nas redes de ensino, é preciso adotar um conceito amplo de diversidade humana para pensar a educação inclusiva, cujo público-alvo são todas as crianças.
Assim, a consideração final aqui, leva a uma reflexão e mais ainda a buscar urgentemente
planos de ação para colocar em prática todos esses direitos.
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AS BRINCADEIRAS COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada para mostrar a importância das brincadeiras no processo de
aprendizagem da criança. O posicionamento dos professores e a forma com que as brincadeiras
são realizadas são os principais fatores que interferem no resultado da aprendizagem. Vários os
motivos apontados para que as brincadeiras devam fazer parte desse processo de educação, pois
os resultados indicam que quando as brincadeiras são realizadas de forma correta, os resultados
são satisfatórios. Para entender as questões de pesquisa foi utilizado a organização de um vasto
referencial teórico. Foram observadas duas salas de aula especificamente no momento de uso de
jogos e brincadeiras. Cada uma das salas se encontra em escolas diferentes, sendo uma da rede
privada e outra da rede pública municipal. Por isso, esse estudo tem o objetivo de identificar os
fatores que interferem nas qualidades das brincadeiras realizadas em sala de aula, fazendo com
que este momento seja apenas para distração. É mostrar que as brincadeiras trazem caminho
que leva as crianças a adquirirem o conhecimento necessário para construir um aprendizado
significativo.

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

Q

uem já não ouviu alguém dizer que hoje em dia as crianças não brincam mais como
antigamente. Pais e educadores se preocupam com as novas maneiras que as crianças
se divertem, quase sempre estão em frente à televisão, vídeo game, computadores e

celulares.
Podemos convidar as crianças a recriar o seu próprio mundo, que é lúdico e cheio de imaginação, precisamos reaprender, a brincar de boneca, casinha, esconde-esconde e tantas outras
brincadeiras, que estão esquecidas pela maioria dos adultos.
Utilizar-se dessa prática como conteúdo essencial para o processo de formação da criança.
Uma criança, a menos que esteja doente, dificilmente recusa um convite para brincadeira, cabe aos
pais e educadores, possibilitar esses momentos que são significativos, para auxiliar a criança em
sua construção como sujeito.
Estudos mostram que a criança vê o mundo através do brinquedo. O jeito de lidar, organizar
e construir a brincadeira mostra como a criança está compreendendo o mundo. O brincar é uma
forma de linguagem que a criança utiliza para interagir consigo e com os outros.
Nesta pesquisa iremos falar da importância do brincar, em como as brincadeiras auxiliam, em
vários aspectos do desenvolvimento infantil como a coordenação motora, grossa, fina, o cognitivo,
relações interpessoais, pessoais, interação, identidade, autonomia, individualidade, empatia, enfim,
brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da criança.
Proporciona a ela (a criança) observar pontos de vista diferentes, ajuda a perceber o outro e
a entender diversas situações. É preciso que seja resgatado o brincar, pois este faz parte da criança
e é a melhor maneira de lhe apresentar o mundo que a rodeia.
Embora haja um grande conhecimento evidenciado o papel das brincadeiras como um dos
elementos decisivos para o desenvolvimento da criança, ainda não é o suficiente para conscientizar
educadores e pais, que o brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender
e interagir com o mundo.
Estudo feito sobre a infância mostra que a criança compreende melhor o mundo através do
lúdico. Para alguns autores, o brincar mostra suas concepções do sujeito criança, pois ela expressa
através de várias situações colocadas nas brincadeiras.
É preciso estarmos atentos para a leitura dessa expressão, que com certeza vai dizer mais
que várias palavras. Por que é importante que o educador se posicione frente à criança de maneira
correta durante as brincadeiras?
Em relação à pergunta a hipótese é de que, a postura do educador é essencial para que as
brincadeiras não se tornem apenas um momento de diversão, mas que seja um momento que proporcione um desenvolvimento significativo para a criança. Pois a criança tende a achar que o adulto
resolveu, ser criança também e assim o trata como tal.
As brincadeiras são diversas e abrangem vários temas, nem sempre a criança está madura
para entender o que lhe é proposto, é necessário que o educador saiba qual o tema específico para
cada idade.
No brincar como processo educativo, ressalta-se que os brinquedos são grandes aliados na
construção do conhecimento, pois eles permitem que a criança concretize algumas de suas fantasias.
Por exemplo, quando brincam de casinha elas representam o ambiente e a forma como vivem
em casa. A brincadeira permite que a criança se desenvolva ampliando seu conhecimento para
uma realidade vivida no seu dia a dia.
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O BRINCAR E A BRINCADEIRA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A abordagem do brincar na educação
infantil tem como finalidade proporcionar
oportunidades para que as crianças desenvolvam suas capacidades, Wajskop (2009,
p.35) afirma que:
• Portanto, a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode
alcançar níveis mais complexos, exatamente pela possibilidade de interação entre os pares em uma situação
imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos
temáticos.
Brincar é algo inerente à natureza infantil, junto reforça laços afetivos. Todas as
crianças gostam de brincar com os pais, com
a professora, com os avós, irmãos etc. A participação do adulto eleva o nível de interesse
e enriquece o aprendizado da criança. " O
controle pertencendo ao adulto, garante apenas que o conteúdo didático seja transmitido.
Utiliza-se o interesse da criança pela brincadeira para despistá-la em prol de um objetivo
escolar" (WAJSKOP, 2009, p.35)
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras as crianças podem acionar seus pensamentos para resolução de problemas que
lhes são importantes e significativos. Ao se
propiciar uma brincadeira, cria-se uma espaço no qual as crianças podem experimentar o
mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os
diversos acontecimentos de sua vida Wajskop
(2009, p.33), o autor ensina que:
É, portanto, na situação de brincar que
as crianças se podem colocar desafios e questões além de seu comportamento diário, levantando hipótese na tentativa de compreender os
problemas que lhe são propostos pelas pessoas e pela realidade com a qual interage.

Brincar é uma atividade interna das
crianças baseada no desenvolvimento da
imaginação e na interpretação da realidade
sem ser ilusão ou mentira. " Dessa forma, a
brincadeira é uma atividade humana na qual
as crianças são introduzidas constituindo-se
em um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos" (WAJSKOP,
2009, p.25)
É necessário compreender que o lúdico
não está nos brinquedos ou nas técnicas de
brincar, mas nas crianças, que as imagina,
organiza e constrói Brougére (2000, p. 100).
O caráter lúdico de um ato não provém
da natureza daquilo que é feito, mas da maneira como é feito. A brincadeira não comporta nenhuma atividade instrumental que lhe
seja própria. Ela tira suas configurações de
comportamentos de outros sistemas afetivo-comportamentais.
Ainda afirma, que a brincadeira não tem
especificidades, mas ela adquiriu significado
conforme a situação colocada. É possível ver
que a brincadeira supõe comunicação e interpretação, fazendo com que essa situação
particular surja.
É preciso que haja decisão, por parte
de quem brinca, em construí-la (a brincadeira), segundo as modalidades particulares. Se
não há possibilidade de decidir, não existe
brincadeira, mas uma sucessão de comportamentos, fora daquele que brinca.
A criança deve ser livre para decidir, se
a sua boneca deve dormir assim ela estará
construindo o poder de decisão, porque as
decisões constroem um universo lúdico compartilhado com os outros.
A brincadeira é um espaço social, uma
vez que não é criada espontaneamente, mas
em consequência de uma aprendizagem social e supõe uma significação conferida por
todos que dela participam.
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A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar, não é
inata (a brincadeira), pelo menos nas formas
que ela adquiriu junto ao homem.
A criança pequena é iniciada na brincadeira por pessoas que cuidam dela, particularmente sua mãe. Não tem sentido afirmar
que uma criança de poucos dias ou de algumas semanas, brinca por iniciativa própria
(BROUGERE,2000).
O interessante do brinquedo é que ele
testemunha a importância da interação, do
que se passa entre o objeto e o autor. A dimensão simbólica do brinquedo não desaparece, mas só tem eficácia na apropriação,
na interpretação que a própria criança faz
dele. "Um brinquedo desse modo pode ser
considerado como condicionante na medida
em que estrutura ao mesmo tempo, as representações imaginárias, e os comportamentos
lúdicos possíveis" (BROUGÉRE, 2000, p.72).
Segundo Brougére (2000) o brinquedo
faz parte do desenvolvimento infantil, apesar
de ser ainda muito difícil para alguns educadores perceber que o brinquedo é o mundo
ao qual a criança está inserida.
O brinquedo possui outras características, de modo especial a de ser um objeto
portador de significados rapidamente identificáveis. Trata-se de um suporte de representações.
De acordo com Pickard (1975) existem determinadas características comuns ao
brincar, de todas as crianças, quaisquer que
sejam suas idades ou fases. Existe uma dinâmica e irresistível atração pelo jogo, que lhe
traz apaixonante interesse e prazer.
As crianças ficam absorvidas na solução de problemas, quando podem erguer,
empurrar e obter as coisas da maneira que
desejarem. Em geral parecem sobremodo felizes.

As brincadeiras mudam radicalmente de uma fase a outra, e os companheiros,
eventualmente, são disponíveis que podem
fazer muita diferença para a qualidade do
brinquedo. Alguns possuem mais imaginação
que outros, alguns anseiam por dominação,
ao passo que outros, são prontamente subordinados (PICKARD, 1975).
Através das brincadeiras as crianças têm
a liberdade de imaginarem, se incluir em diversas situações, de acordo com Souza (2006,
p. 76). As brincadeiras dão às crianças a possibilidade de imitarem animais, produzirem
movimentos que estão sendo feitos por outra
criança ou apresentarem experiências observadas e vividas como, por exemplo, brincar de
se balançarem como as folhas, derretem como
a pedra de gelo, voar como pássaro.
A criança deve brincar sobre a observação de um adulto, que a ajudará fazendo
algumas intervenções e criando situações
que a motive a brincar e a interagir com outras crianças. Podemos oferecer brinquedos,
criar desafios, incentivar a participação, estimular sua iniciativa, entre outros. Entendo
que, quando se trata de crianças pequenas,
nenhuma ação dos educadores é neutra, ou
seja, alguma decisão, alguma posição, é relativa à criança.
O desenvolvimento humano, e sobretudo o das crianças, se dá sempre através dos
outros e dos outros. A forma de aprendizado
se dá principalmente através da interação. É
importante salientar o quanto, questões como
concepções de infância, organização do espaço físico, entre outros, são maneiras de garantir à criança desenvolvimento completo de
sua aprendizagem.
É importante que a educação observe,
o quanto o brincar é essencial e primordial
para o aprendizado da criança. O quanto elas
(crianças) se desenvolvem, através das brincadeiras, algo que elas mais gostam e se
dedicam a fazer.
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Deve-se ressaltar o quanto o espaço
físico propicia para grande desenvolvimento
da criança, ajudando dessa forma a estruturar
as funções motoras, sensoriais, simbólicas,
lúdicas e relacionais.
Esse espaço deve influenciar indiretamente, sendo um ambiente onde a criança
passará a aprender a se interagir, trocar experiências e descobertas, com ferramentas
do brincar e suas brincadeiras (BUJES,2001).

O BRINCAR, AS BRINCADEIRAS E OS
BRINQUEDOS NA PRÉ-ESCOLA
É muito importante a presença da atividade lúdica no ambiente educacional. Alguns
estudiosos defendem a instalação de um material pedagógico que envolva os jogos e trabalhos juntos e que se tenha uma intervenção
nas atividades lúdicas como, por exemplo:
observar os jogos infantis entre as crianças,
introduzir jogos que sejam educativos.
Conforme assinale Andrade (2000, p.80
apud FERRAN, MARIET & PORCHER 1979,
p;140):
[...] a fundamental importância da formação dos professores como algo que lhes
fornecerá meios para empregar o jogo
em toda a sua riqueza pedagógica potencial. “Importa primeiro que os próprios
professores saibam brincar para estarem
em condições de partir dos jogos das
crianças e a ele regressarem'' (Andrade.
2000, p.80 apud FERRAN, MARIET &
PORCHER 1979, p.140).

A criança deve ser despertada por estes jogos e não basta ter muitos brinquedos
no ambiente escolar é preciso saber usá-los
e ter professores que saiba interagir, jogar e
envolvê-los.

Andrade (2000, p.81 apud BANDET;
SARAZANAS, 1973) diz:
Todos os meios de educação deveriam,
segundo autoras, informar-se sobre a forma como as crianças brincam e sobre
os objetos que podem contribuir na atividade construtiva das brincadeiras, pois
acreditam que as múltiplas investigações
sobre o jogo mostram que não se pode
conhecer nem educar uma criança sem
saber nem porque nem como ela brinca. Também não se pode esquecer que
a brincar pertence à criança (ANDRADE,
2000, p.81 apud BANDET; SARAZANAS,
1973).

O educador pode se juntar com as
crianças para jogar e ajudando a compreender as regras, fazendo algumas intervenções,
discutindo, refletindo e até se divertindo com
ela, em uma roda, sentada no chão. Pode
mostrar a elas que o brinquedo é de uso de
todos e que deve haver uma responsabilidade
de quem a usa, se quebra deverá arrumar ou
repor em seu lugar outro.
Nem todos os brinquedos são adequados às crianças, mas somente aqueles que
tem um sentido, uma proposta pedagógica.
Existem brinquedos que marcam seus territórios, achamos que estão esquecidos e não
estão como, por exemplo, um ursinho em
cima de uma cama (Andrade, 2000).
O brincar é essencial para saúde, física
e mental e ajuda no processo da formação
educativa da criança. O educar tem o papel
de responsabilizar a criança no cuidado dos
brinquedos sendo dele, ou não, e se ela quebrar ficará sem. Poderá também se preocupar
com o brinquedo coletivo, caso quebre terá
que recolher ou restituir o mesmo. O educador agindo assim conseguirá desenvolver práticas educativas e aprofundará sua ação.
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Nós educadores devemos nos aprofundar e estudar para buscar alternativas, pois na
pré-escola é a onde a criança interage com o
meio, onde ela brinca e para ela brincar depende de muitos fatores como: da professora
do espaço, de como é introduzido os projetos
pedagógicos. É importante salientar, o quanto
a importância do brinquedo e da brincadeira
do faz-de-conta auxilia no desenvolvimento
infantil. Brincar de ser outra pessoa é como
estar em um mundo encantado!
A brincadeira representativa leva a criança a construir o seu mundo de imaginação,
com fantasias, onde os objetos que são usados e até substituídos por outros, conforme a
situação em que está sendo vivenciada, ela
passa a observar as regras embutidas nos
atos sociais, e as determinações culturais em
que mostra a mãe que fica em casa e o pai
que saí para trabalhar. Com isso internalizar
as regras, desenvolvendo o sistema de valores em que irá orientar o seu comportamento.
As pessoas que convivem com as crianças reconhecem episódios que ocorrem frequentemente entre elas e até mesmo quando
estão brincando de “casinha” passam a reproduzir a imagem da mãe ou da educadora
no meia dessas brincadeiras: “Na brincadeira
infantil a criança assume e exercita as variáveis papéis com os quais interage no cotidiano. Ela brinca depois de ser pai, o cachorro, o
motorista, jogando estes papéis em situações
variadas” (OLIVEIRA et al. 1992, p.57).
É necessário preparar o espaço em que
as crianças possam dividir-se em grupos e
com disponibilidade de materiais que estejam
ao seu alcance, sem que os adultos interfiram.
Observar o espaço físico em que a
criança está inserida é muito importante para
o educador, pois os objetos diferentes que
elas utilizam e as situações em que estão
interagindo e no momento em que são envolvidas as brincadeiras são mais prolongados
das quais elas fazem parte.

AS PROPOSTAS PARA BRINCAR
As propostas para brincar devem ser elaboradas, conduzidas pelo educador e com algumas
intervenções e com a participação do mesmo. Segundo Antunes (2009) a brincadeira revela novas
descobertas sobre a educação da criança desde
o nascimento até os seis anos de vida.
Os procedimentos adotados pelos educadores para organizar os berçários, creches
e educação infantil devem ser inovadores para
estimular as capacidades, competências, habilidades e inteligência da criança através do
ambiente lúdico altamente enriquecido com
brinquedos variados. Esse ambiente abriga
toda a complexidade do mundo em que a
criança vive e favorece as relações que ela
tem com o outro possibilitando ao educador
avaliar por meio da observação diagnosticar
possíveis dificuldades da criança e gerar propostas pedagógicas para superá-las.

É NO ATO DE BRINCAR QUE A CRIANÇA
SE APROPRIA DA REALIDADE
Brincando as crianças constroem seus
próprios mundos e dos mesmos fazem vínculo
essencial para compreender o mundo do adulto,
ressignificam e reelaboram acontecimentos que
estruturam seus esquemas de vivências, sua diversidade de pensamento e a gama diversificada
de sentimentos (ANTUNES 2009, p. 31).
Para Antunes (2009) o essencial não é
a qualidade dos brinquedos e nem a quantidade, se os professores não estão preparados, pois acaba se tornando uma agressão
contra os fundamentos da aprendizagem que
visa um bom desenvolvimento.
Uma escola ou um CEI numa comunidade, por exemplo, não dispõe de brinquedos
altamente elaborados, mas pode-se desenvolver atividades com brinquedos de materiais
recicláveis. Com mestres interessados podem
desenvolver estímulos que nada ficam a dever
para os brinquedos caros, pois a criança tem
a facilidade de transformar um objeto qualquer
em um brinquedo, utilizando a imaginação.
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Através do jogo simbólico a criança desenvolve a autonomia que possibilita descobertas e anima a exploração, a experiência e
a criatividade. Pois a criança favorece a sua
autoestima através da interação com outros
pares e não através de brinquedos caros. Os
brinquedos podem ser construídos por eles
com sucatas e criatividade.

Vemos como exemplo brincadeiras de
guerra. A guerra é um simples tema. A criança pode manipular imagens de violência sem
demonstrar a menor agressividade para com
o seu meio, e para com os companheiros de
brincadeiras. A brincadeira de guerra, não é
um acidente cultural e está de acordo com a
situação em que se encontra a criança.

O processo do brincar da criança pequena é fundamental para seu desenvolvimento e
para aprendizagem, pois envolve diversão e
ao mesmo tempo uma postura de seriedade.
É através da brincadeira que a criança pode
investigar, construir e explorar conhecimento
sobre si mesma e sobre o mundo. Brincar é
o exercício de imaginação e é através desta
que a criança pode relacionar seus interesses
e necessidades com a realidade que a cerca.
É esse exercício imaginativo que expressa a
forma como uma criança reflete, organiza, desorganiza, constrói, destrói e reconstrói o seu
mundo e que nos permite compreender suas
necessidades, fantasias, desejos, medos, preocupações, frustrações e alegrias.

A criança não brinca por ter uma “energia” ou “descansar”, a criança brinca por ter
prazer e divertimento para se satisfazer. Na
própria brincadeira a criança pode reviver situações que lhe causam excitação, alegria,
medo, tristeza, raiva ou ansiedade, expressam-se, expõe seu sentimento. De variadas
maneiras, com jogos, brincadeiras e brinquedos, as crianças se integram, se desenvolvem, aprendem e ensinam.

O brincar, além de auxiliar a criança a
lidar com seus sentimentos, faz com que ela
seja capaz de compreender e divisar o mundo
real do imaginário. Esta experiência do brincar como produtor do conhecimento ocorre
desde o nascimento, através do próprio corpo
que é o primeiro objeto da brincadeira para a
criança. É o que propicia a criança a se autoconhecer, a se perceber, como um indivíduo
único separado de sua mãe.
Explorando seu corpo, a criança toma
consciência dos limites de si e do outro, descobre o que lhe dá prazer e o que lhe incomoda, além dos prazeres que o outro e a
brincadeira o podem proporcionar.

Na educação infantil, fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças
pequenas significa ajudá-las a progredir na
definição da própria identidade, no conhecimento e na valorização de si mesmas.
Através de jogos que estimulem a autonomia a construção da identidade a criança
vai adquirindo sua autoimagem, seu autoconhecimento, configurando sua capacidade
para utilizar recursos pessoais de acordo com
o momento.
A criança coloca em processo sua
aprendizagem conforme vai fazendo descobertas nos jogos de construção, a criança
coloca em ação sua inteligência prática de
ordenação sobre os objetos. Tais jogos auxiliam de maneira múltipla no desenvolvimento
motor e intelectual do indivíduo. A brincadeira
permite a construção de novas possibilidades
de ação e formas inéditas de arranjar os elementos do ambiente.

A criança apropria-se do cotidiano ao
qual está acessível, para inventar e participar
de variadas brincadeiras, porém, nem sempre
o fato de a criança participar de uma determinada brincadeira significa que a criança
age daquela maneira, quando não se está
brincando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi comprovado por vários autores que as brincadeiras e os jogos quando bem conduzidos estimulam a memória, exaltam sensações emocionais e estimulam a linguagem interior
e exterior.
As brincadeiras exercitam níveis diferentes de atenção e exploram a criatividade com
diferentes estados de motivação. Pelas brincadeiras as crianças constroem seu próprio mundo
e tira conhecimentos para compreender o mundo adulto, ressignificando acontecimentos que
elaboram seus esquemas de vivência.
O brincar auxilia na construção do conhecimento e gradativamente em aceitar a existência do outro, porque as brincadeiras visam, melhorar a socialização entre as crianças, fazendo
com que elas vivenciem situações de colaboração, trabalho em equipe, respeito proporcionando também momentos prazerosos fazendo com que as crianças classifiquem, ordenem,
estruturam, resolvem pequenos problemas e sintam-se motivadas a ultrapassar seus próprios
limites.
Foi possível perceber que a ludicidade é de fundamental importância para o desenvolvimento global da criança, pois para ela brincar é viver. Sabemos o quanto o brincar é importante no desenvolvimento da criança, portanto foi analisado que por meio da brincadeira o
aprendizado se dá espontaneamente.
Além disso, observamos que quando a criança brinca, ela representa suas fantasias
e ansiedade, desenvolvendo e transformando seus aspectos motores, afetivos emocionais,
cognitivos e sociais.
Ao brincar a criança revela sua criatividade e reproduz momentos de interações que
fazem de sua vida. As brincadeiras entram como um complemento nos diferentes meios do
processo de ensino aprendizagem.
Por meio da brincadeira, a criança estimula sua imaginação para construir uma característica típica da atividade humana consciente. Brincar é um processo essencial para aprender.
Sendo uma forma de ação do pensamento, que por meio dessas ações, a criança se encontra
e se realiza.
Ao brincar a criança abstrai, interpreta, entende a realidade, expressa emoções e pensamentos, demonstra respeito, aprende, comprova, retém, valoriza o que é diverso. O brinquedo
estimula a inteligência, porque faz com que a criança solte sua imaginação e desenvolva sua
criatividade, possibilitando o exercício de concentração e atenção. A ludicidade é uma necessidade do ser humano, em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão.
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem e o desenvolvimento
pessoal, social e cultural. Colabora para uma boa socialização, comunicação, expressão e
autoestima. Explorando muito mais sua criatividade e expressão do conhecimento.
Para que o processo de aprendizagem seja eficaz, é de suma importância, que ampliemos nosso conhecimento sobre o brincar, brinquedos e brincadeiras, pois esse assunto
precisa ser tratado como fator decisivo para o crescimento da criança.
Espera-se que o artigo tenha colaborado para que se perceba a importância
do brincar. É importante enfatizar, que a certeza do que se aprende somente ganha
sentido quando o amor faz parte do exercício de quem ensina.
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O ESTÍMULO AO IMAGINÁRIO INFANTIL ATRAVÉS DOS JOGOS
E BRINCADEIRAS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo, as atividades lúdicas e o estímulo ao imaginário infantil.
Os jogos, as atividades para exercitar a habilidade mental e a imaginação, as brincadeiras tipo
desafios, as brincadeiras de rua, ou seja, toda a atividade lúdica agrada, entretém, prende a
atenção, entusiasma e ensina com maior eficiência, porque transmite as informações de várias
formas, estimulando diversos sentidos ao mesmo tempo e sem se tornar cansativo. Em
um jogo a carga informativa pode ser significantemente maior, os apelos sensoriais podem ser
multiplicados e isso faz com que a atenção e o interesse do aluno sejam mantidos, promovendo
a retenção da informação e facilitando a aprendizagem. Portanto, toda atividade que incorporar a
ludicidade pode se tornar um recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Lúdicas; Brincadeiras; Jogos; Imaginário Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como tema o brincar em torno da qual giram as atividades sociais
e culturais das crianças, sendo a forma como as crianças lidam com os conflitos
que envolvem a brincadeira que determinará sua capacidade de construir relacionamentos e desenvolver sua capacidade cognitiva.
Ao fazer de conta, a criança vive e compartilha uma realidade com os outros. Ela assimila
essa realidade através da imaginação e da fantasia, faz uso da sua capacidade simbólica,
utilizando-se da simulação na imitação de papéis presentes nas situações da brincadeira. A
brincadeira também é uma rica fonte de comunicação, pois até mesmo na brincadeira solitária a criança, pelo faz de conta, imagina que está conversando com alguém ou com os seus
próprios brinquedos.
Com isso, a linguagem é desenvolvida com a ampliação do vocabulário e o exercício
da pronúncia das palavras e frases. Uma atividade muito importante para a criança pequena
é a brincadeira. Brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir
o novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou
se distancie da realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso
que deles faz.
O brincar também possibilita à criança reconhecer os papéis sociais, o mundo do qual
faz parte, reconhecer-se como ser diferente do outro à medida que interage com este outro,
imita papéis e experimenta o lugar do outro. Desta forma, é um tema que merece ser estudado
e receber a devida importância, especialmente dentro do espaço institucional de educação
infantil. Assim, ela também pode ser vista como uma atividade pedagógica e
instrumento para conhecer o mundo físico e seus fenômenos e entender os diferentes
comportamentos da criança durante esta atividade. Pouco se discute sobre o fato de que
brincar é coisa de criança.
Brincar é a linguagem natural dos pequenos e a mais importante delas. Através das
brincadeiras, eles podem expressar suas ideias, sentimentos e conflitos. Assim como, elas são
fontes de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança e também são
uma forma de auto expressão. No entanto, quando se trata de brincar na escola de educação
infantil, nem sempre existe tanta clareza.
Principalmente nesta etapa, a alfabetização, em algumas escolas, passa a ser mais
valorizada, em detrimento do lúdico, ignorando as dimensões educativas da brincadeira e do
jogo no processo de letramento e alfabetização. É necessário que o educador insira o brincar
em um projeto educativo, o que supõe intencionalidade, ou seja, ter objetivos e consciência
da importância de sua ação em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem infantis.
Acredito que o educador em sua prática docente exerce grande influência na promoção
da imaginação no contexto escolar. Quando escolhe e posiciona os jogos, brinquedos e brincadeiras a ser oferecido o educador coloca o seu desejo, suas convicções e suas hipóteses
acerca da infância e do brincar.
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Por isso, é fundamental que o educador insira o brincar em um projeto educativo, o
que supõe intencionalidade, ou seja, ter objetivos e consciência da importância de sua ação
em relação ao desenvolvimento e à aprendizagem infantis. Fascina- me a organização do
brincar, do desejo e necessidade que a criança sente da brincadeira, das relações que são
estabelecidas no ato e, principalmente, de seu pensamento simbólico em elaborar e colocar
em prática o brincar de faz- de-conta.
Atualmente, existem muitas crianças infelizes, agressivas, discriminadas, com depressão,
em todo o mundo. Seja como e onde for, uma das possíveis causas de tanta infelicidade é o
fato de que as necessidades da criança não estão sendo satisfeitas e o meio-ambiente em
que vive, seja familiar, escolar ou social, lhe é adverso.
A sociedade de consumo contemporânea cria no ser humano necessidades falsas,
como a de ter um videogame, uma boneca sofisticada, guloseimas extravagantes, cheias de
ingredientes químicos que prejudicam o organismo. Brincar, porém, se coloca num patamar
importantíssimo para a felicidade e realização da criança, no presente e no futuro. Brincando
ela explora o mundo, constrói seu saber,
aprende a respeitar o outro, desenvolve o sentimento de grupo, ativa a imaginação e se
auto realiza. Além disso, expressa as suas emoções e personaliza os seus conflitos.
O ambiente onde vivemos, tanto físico como social, possui características específicas
relativas à história de vida de cada um de nós. Criamos um vínculo pessoal e duradouro
com as pessoas e objetos que nos cercam. De certa forma, tudo passa a fazer parte de nós
mesmos, de nossa memória, de nosso eu. Portanto, criamos e fortalecemos laços que nos
afirmam e definem, fazendo-nos sentir a segurança e a profunda satisfação de pertencer realmente a um grupo.
Nesse contínuo enredar do pessoal com o social, o brincar tem papel fundamental, já
que contribui decisivamente na construção da autonomia e da convivência autêntica. Em sua
trajetória milenar, o homem fixou-se em um território para esperar, confiando que a semente
iria germinar, descobrindo assim a agricultura; foi quando adquiriu características especificamente humanas.
Desenvolveu a capacidade de criar laços de afeto mais permanentes e pessoais, aprendeu a planejar e a esperar a época do plantio, teve tempo ocioso para conhecer melhor seu
habitat, começou a dividir tarefas e colheitas com o grupo com o qual convive e, principalmente, passou a refletir sobre si mesmo, inclusive, sobre a vida e a morte.
Assim, o permanecer de forma mais prolongada e regular num núcleo espacial determinado e circunscrito, onde havia maior e mais íntima convivência com outras pessoas, com
seus objetos e pertences, criou condições favoráveis ao desenvolvimento do senso social,
moral e estético.
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Elevou, assim, a capacidade humana de observar, registrar e refletir sobre o meio, e de
tomar consciência de si mesmo e do outro. Esse processo de desenvolvimento vivido pela
humanidade é renovado individualmente em cada criança. O sentir o chão onde pisa como
seu, relativamente permanente, estável e seguro, é condição de uma evolução sadia. Os modos de agir perante situações ou mesmo objetos adquirem características boas ou más aos
olhos da criança por assimilação da forma de lidar com a situação por outra pessoa, criança
ou adulto.
A imitação, sendo um dos grandes mecanismos de aprendizagem, leva-a a agir como
se fosse o outro; quanto menor é a idade, maior sua sensibilidade às atribuições alheias de
valores. Através da observação de como as pessoas com as quais convive reagem a determinadas situações, a criança vai internalizando modelos de ação e buscando reproduzi-los
em contextos análogos. Cópia
gestos, posturas, mímicas e entonações de voz, expressando atração ou repulsa, muitas
vezes, de acordo com o que presenciou. Vivências lúdicas com educadores, pais e outras
crianças podem levar a um melhor conhecimento de si e do grupo como um todo.
O lúdico, desde tempos imemoriais, faz parte da vida humana; diferentes épocas, sociedades e culturas têm suas brincadeiras próprias. Aprender a brincar de forma simbólica,
representando a realidade onde vive, resgatando suas lembranças e valores, regras e fantasias,
faz parte do desenvolvimento humano das crianças de hoje e de sempre. Por meio do jogo
simbólico, a criança desenvolve sua inteligência, aprendendo progressivamente a representar
simbolicamente a sua realidade, o que supõe colocá-la no lugar do outro, socializando-se.
Desta forma, o desenvolvimento cognitivo e o afetivo emocional entrelaçam-se de forma dinâmica, criativa e prazerosa.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Qualquer tipo de brinquedo traz consigo uma relação de aprendizagem, bem como
educativa. Quando uma criança confecciona
seu próprio brinquedo, aprende com o seu
trabalho transformar matérias-primas oriundas da natureza em objetos novos, que vão
se constituir em um novo objeto, ou seja,
novo brinquedo, sempre chamou atenção da
criança independentemente do tamanho ou
da qualidade, enquanto objeto, ele é sempre
suporte de brincadeira, e a brincadeira nada
mais é do que ação que a criança desenvolve
ao realizar as regras do jogo, ou seja, mergulhar na ação lúdica.
O brinquedo é outro termo indispensável para compreender este campo. Diferente do jogo, o brinquedo supõe uma relação
íntima com a criança e uma indeterminação
quanto ao uso, ou seja, a ausência de um
sistema de regra que organiza sua utilização.
A partir desse momento, o brinquedo
pode gerar um sentimento mais próximo onde
em algumas situações o amigo não consegue
construir tornando com isso o melhor amigo
que fala, ouve e sente, pois, a criança vive
num mundo de imaginação onde seus brinquedos de ficção acabam ganhando vida e
ao mesmo tempo sentimentos.
Nessa perspectiva, a criança amplia no
brinquedo todas as suas sensibilidades, pois
este vai permitir a ela curiosidade e conhecimento ao mesmo tempo. Sendo assim, é
através do brinquedo que a criança faz sua
incursão no mundo, trava contato com os desafios e busca, com isso, o conhecimento dos
elementos.
Muitas vezes, a criança é levada a destruir alguns brinquedos na busca do entendimento e conhecimento dos mesmos. Com
isso, ela quebra e tenta consertar e, daí, vem
o descobrimento e conhecimento do seu brinquedo. O uso do brinquedo/ jogo educativo
com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de

ensino-aprendizagem e de desenvolvimento
infantil.
Se considerarmos que a criança aprende de modo intuitivo adquire noções espontâneas, em processos interativos envolvendo
o ser humano inteiro com suas cognições,
afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-la. O brinquedo faz
parte da vida da criança e está atrelado ao
brincar, é considerado como objeto lúdico no
suporte para brincadeira.
Pode-se dizer também que o brinquedo é uma produção cultural da criança: no
momento da brincadeira, a criança faz de
qualquer objeto seu brinquedo, ela o cria e
recria de acordo com sua imaginação, com
sua brincadeira e contexto.
Um exemplo disso é uma vassoura que
se torna um cavalo para criança enquanto
brinca, ou mesmo com o brinquedo industrializado que normalmente supõe uma brincadeira, ainda assim a criança o converte e
lhe dá novo significado, ela o reproduz, ou
recria: uma boneca pode se tornar um microfone, ou um tecladinho virar um computador,
depende do que a criança deseja representar ou expressar, depende da sua imaginação. Compreendemos então que brinquedo
é qualquer objeto que se transforma a partir
da atuação da criança, tornando-se assim um
suporte para a brincadeira e não um objeto
determinante na brincadeira.
Com isso entendemos que não é o brinquedo que delimita a brincadeira da criança,
mas a brincadeira é que diz o significado do
brinquedo. Neste momento lúdico, o brinquedo auxilia a criança na reconstrução de elementos da realidade, o que faz com que ela
os compreenda segundo sua maneira de pensar. O brinquedo estimula a representação,
é um objeto pelo qual as crianças estabelecem relações com o mundo que as cerca. O
brinquedo assume formas e significados de
acordo com a necessidade das crianças, é
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do ligado à sua realidade ou a manipulação
desta. Por meio do brinquedo a criança reorganiza, constrói e reconstrói relações entre
situações no pensamento e situações reais.
Exigir que a criança brinque com um
brinquedo e forma de brincar específicos,
anulam a liberdade e a espontaneidade da
brincadeira, causando reflexos nas atitudes e
escolhas que a criança tomará ao longo da
vida. O brinquedo industrializado é idealizado
e produzido pelo adulto e sem nenhuma interferência da criança, demonstra status social e
muitas vezes, perde seu caráter lúdico.
Concluímos então que brinquedo é
qualquer objeto utilizado para fins de brincadeira, seja ele, industrializado ou “criado” pela
criança, quem determina o significado do termo é a própria criança, em seu momento de
brincadeira. É por meio da brincadeira que a
criança pode desenvolver a sua própria liberdade e sua expressão, bem como sua criatividade ao manipulá-los.
São na interação com os próprios brinquedos e o meio que as crianças vão construindo os seus conhecimentos, ou seja, através das atividades lúdicas dentro das suas
variedades, elaborando e reelaborando. Sendo assim, o brinquedo pode tornar-se uma
chance ou oportunidade de desenvolvimento
cognitivo, pelo qual as brincadeiras terminam descobrindo, inventando e aprendendo
através das suas habilidades mesmo sendo
criança.
A partir disto, a brincadeira é como
uma atividade social específica, ou seja, ela
é fundamental na interação e construção de
conhecimentos da realidade das crianças e a
mesma faz com que se estabeleça um vínculo com a função pedagógica da pré-escola.
As brincadeiras se constituem como lazer e
ensinamento para a própria criança, porque
é justamente por meio delas que as crianças podem discernir situações, resolvê-las e
aprender ao mesmo tempo.

Portanto, a brincadeira sempre aparece
de forma educativa e organizada, pois existe
para a criança que brinca certas decisões a
tomar e, com o companheirismo, ela aprende a conviver em grupo, compreende o mundo que vive, construindo e compartilhando
significados, assim como motivação atitudes
para sua sociabilidade e autonomia. Histórias
diferentes e isso é que faz deles objetos especiais, ou seja, brinquedos. Os brinquedos
trazem em si um conjunto de imagens que
convida as crianças a brincar e que estão
associados a um contexto cultural específico. A criança pode fazer qualquer objeto se
transformar num brinquedo, por meio da imaginação ela muda seu significado Brinquedo
é o objeto de uso próprio da infância, cuja
ação lúdica é pura decorrência, e o brinquedo
propicia a imaginação de situações e Pode-se
considerar que os jogos, brinquedos e brincadeiras são e serão elementos fundamentais
para a infância, já que é por meio do ato de
brincar que o brinquedo pode caracterizar a
presença das demais crianças, e brincar é
estar junto com as demais crianças.
Brincadeira é o lúdico em ação, é a ação
expressa por meio do jogo ou do brinquedo,
entretanto, este fato não é via de regra, não são
fatores determinantes para tal ação. O ato de
brincar pode ser conduzido independentemente de tempo, espaço, ou de objetos, fato que
na brincadeira a criança cria, recria, inventa e
usa sua imaginação. É por meio da brincadeira que a criança constrói suas aprendizagens
e conhecimentos, é nesse momento que sua
imaginação se intensifica, e representa o mundo social que a cerca, bem como as formas de
comportamento que lhe são referentes.
A brincadeira é um universo simbólico,
onde a criança reconstrói e representa sua realidade e aprende a dividir regras, é a partir daí
que a criança, constrói riquíssimas relações
com seus pares e juntos fazem descobertas
e adquirem novos conhecimentos. Na brincadeira a criança pode modificar as regras, ela
inventa e reinventa situações, enfim, na brincadeira a criança tem liberdade para agir.
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Nós educadores, devemos estar atentos
ao brincar da criança, pois muitas vezes, estamos preocupados com os resultados do jogo,
com as habilidades e competências que a
criança deve desenvolver, ou até mesmo com
aquilo que nós consideramos importante para
o seu desenvolvimento, e não observamos
na riqueza deste momento, que a criança por
si só e na relação com seu par, alcançou ou
superou seus limites considerados essenciais
para sua aprendizagem. Integração, coordenação, participação em grupo, favorecem as
relações interpessoais, auxiliam no desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal
e no resgate de valores.
As cantigas e brincadeiras de roda, músicas, parlendas, mímicas permitem a expansão da criatividade, desenvolve a atenção, a
aproximação entre as pessoas, o conhecimento e a valorização da cultura, a expressão oral
e a audição. O jogo simbólico deve ser utilizado de modo elaborado e com enfoque na
função que desempenha no desenvolvimento
da criança, quando brinca de faz de conta, a
criança expõe suas angústias e medos, por
meio da ação do brincar ela consegue resolver seus conflitos. Ao brincar de faz de conta,
a criança procura reorganizar suas situações
psicológicas, por meio da representação ela
resolve seus conflitos internos, desenvolve
confiança e se torna mais independente dos
pais e adultos.
Durante as brincadeiras de faz de conta as crianças podem reverter à situação em
que elas vivem, a partir daí elas entendem a
natureza do poder e do status, elas podem experimentar diferentes tipos de papéis e fazer
combinações que não existem no mundo real,
é um tipo de poder de transformação que as
crianças têm. Brincadeira é coisa séria, pois
brincando, a criança se expressa, interage,
aprende a lidar com o mundo que a cerca
e forma sua personalidade, recria situações
do cotidiano e expressa sentimentos básicos
como o amor, o medo, raiva, ansiedade.

Brincar e recrear-se são o momento
espontâneo da criança, processo em que
está se expressa, experimenta, representa
e adquire novos conhecimentos. Durante o
desenvolvimento dessas novas experiências
e descobertas, neste momento lúdico, o professor tem um papel de facilitador, pois este,
em determinados momentos orienta e dirige
o processo e em outros, as crianças são responsáveis por suas próprias brincadeiras.

BRINCANDO DE CASINHA
Aliando fantasia e realidade, as crianças são capazes de criar e recriar, produzir
e reproduzir de maneira criativa e envolvente
aquilo que, diante ao mundo adulto, retrata o
processo social, com uma linguagem própria.
Ao considerar a diversidade de linguagens
utilizadas pelas crianças, a brincadeira surge
como uma expressão cultural de criação e
liberdade, capaz de inferir nas crianças significados e significações a movimentos sociais
aos quais fazem parte, contribuindo efetivamente ao processo de desenvolvimento infantil.
A brincadeira, assim como a linguagem
oral, permite, aliada a um pensamento associativo, ações que expõem e problematizam
de forma contextualizada as relações que as
crianças estabelecem cotidianamente, onde
constroem e reconstroem conceitos em uma
narrativa única para elas, uma produção cultural promovida pela interação de indivíduos
culturais, sociais e autônomos que constituem. A “brincadeira de casinha” pode se
apresentar como uma prática pedagógica na
Educação Infantil, ao possibilitar diferentes experiências entre as crianças e a mediação da
professora, que pode disponibilizar materiais,
organizar espaços, promover a expressão cultural e o diálogo coletivo. A brincadeira de
casinha permite que as crianças apresentem
suas percepções e concepções das relações
estabelecidas no ambiente familiar, além de
deixarem transparecer as diferentes culturas
existentes no grupo de crianças na instituição
de Educação Infantil. Ao promover a brinca31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE
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deira, a professora da Educação infantil de
forma intencional promove as interações entre
as crianças e de forma lúdica possibilita a
expressão de saberes, vivências, expectativas
destas acerca da sua inserção na sociedade.
Esta brincadeira se constitui como ferramenta metodológica desta pesquisa devido à
multiplicidade de inferências culturais que tal
atividade é capaz de produzir e reproduzir nas
crianças a partir de suas vivências diárias.

BRINCANDO COM SUCATA
A curiosidade manifestada pela educação infantil ao elemento novo apresentado é
um comportamento próprio da idade, onde
ainda estariam construindo o seu ego e suas
representações.
No processo criativo, é possível separar o intelectual e o emocional, abrindo desta
maneira uma possibilidade de resgate da dimensão do prazer na escola através do incentivo e do trabalho com a atividade criadora,
possibilitando a manifestação da curiosidade.
Com o brinquedo-sucata, a criança
pode exercitar sua criatividade ao confeccioná-lo e desenvolver sua interação social
num espaço lúdico com materiais atraentes e
educativos de baixo custo. É importante que
a criança possa criar seu próprio brinquedo,
surgindo a partir destas situações aprendizagem que muitas vezes articulam recursos e
capacidades afetivas, emocionais, sociais e
cognitivas de cada criança.
A atividade motora primordial nesta fase
da educação infantil acentua a necessidade
de que lhes sejam oferecidos materiais adicionais, como sucatas, para suas brincadeiras. As crianças percebem as sucatas como
interessantes, pois podem ser manuseadas
e exploradas com facilidade, lhes proporcionando ricas experiências sensoriais e simbolização. O manuseio das sucatas permite
à criança construir o que desejar. Enquanto
usa, manipula pesquisa e descobre um objeto, a criança chega às próprias conclusões
sobre o mundo em que vive.

Quando puxa, empilha, amassa, desamassa e dá nova forma, a criança transforma,
brincando e criando ao mesmo tempo. Poder transformar, dar novas formas a materiais
como quiser, propicia à criança instrumentos
para o crescimento saudável, que a estimulam a explorar o mundo de dentro e o mundo
de fora dando a ele novas formas, no presente e no futuro, a partir de sua vivência.
O brinquedo confeccionado com sucata
permite a quem brinca desvendá-lo, ressignificá-lo, pois possui inúmeros sentidos que
não são óbvios e nem evidentes. Através da
atividade lúdica construtiva, a criança percebe a realidade concretizando seus projetos
criativos, que são uma conexão entre sua
subjetividade e sua objetividade; ela passa a
trabalhar sua auto imagem e sua autoestima.
Inicialmente a sucata traz consigo o elemento da transformação: é algo que passa a
ser usado fora de sua rotina, além de ser um
brinquedo não estruturado em que é preciso haver ação da própria criança para que a
brincadeira se concretize. Ou seja, a sucata
antes de ser elaborada e depois de haver sido
usada é um material muito rico, mas que depende da ação da criança para que se torne
um brinquedo.
A sucata pode ser utilizada como recurso
didático nos processos de recorte e colagem,
na confecção de jogos e brinquedos pedagógicos, e até mesmo como instrumento de pesquisa sendo estudada a matéria-prima que compõe o material. O educador precisa lançar mão
de uma didática que desperte o interesse das
crianças na utilização dos materiais recicláveis.
O brinquedo feito de sucata traz consigo a energia criativa, a possibilidade do novo
e do original, surge da própria criança que por
princípio escolheu os objetos, os materiais e
elaborou regras, para lidar com o mundo a
sua maneira, fazendo dessa forma suas próprias descobertas. Tudo isso sendo conduzido por um adulto, respeitando seu imaginário,
para que a criança não tenha medo de ousar,
de fantasiar, de errar e de viver criativamente.
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O processo de criação começa já no
recolhimento da sucata pelos alunos, quando
o seu olhar recorta o objeto da realidade e,
em seguida, o transforma em outro, usando
sua seletividade, imaginação, fantasia, desejos, habilidades, enfim, ressignificando a realidade. Ao ter em mente qual atividade propor,
o educador deve selecionar adaptar os materiais para as crianças de acordo com sua
faixa etária e explicar o sentido da utilização
dos recursos utilizados.
Para isso, é imprescindível ao professor
conhecer a maneira adequada de utilizar tanto a sucata quanto os elementos de ligação
e transformação, tais como, cola, tesoura, fita
crepe, barbante, lápis de cor, caneta hidrocor, tinta guache, entre outros. É fundamental
que o educador atente para as necessidades
de cada criança no decorrer das atividades,
disponibilizando materiais adequados à realização da atividade.
É imprescindível que o material seja
suficiente no que diz respeito à quantidade
e diversidade, sendo levada em conta a necessidade de proporcionar instrumentos que
favoreçam a criatividade infantil. Além de a
sucata contribuir para um desenvolvimento
lúdico em sala de aula, uma vez que facilita a
aprendizagem, é também fator relevante para
o processo de socialização, através da comunicação e da expressão da criança.
Além disso, como já foi abordado, o
uso do brinquedo-sucata na sala de aula é
importante por incentivar a criatividade, oportunizando o manuseio de diversos tipos de
material sucateado. Veem-se com isso, que o
brinquedo revela-se como um importante mecanismo para o desenvolvimento da criança,
provocando formas de modificação do seu
comportamento, associadas ao efeito do brincar. “Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhe deram origem,
sabendo que estão brincando”, em outras palavras, através do brincar, a criança tem em
suas mãos a possibilidade de lidar estabelecer
relações com os outros e com ela mesma.

Assim, cabe ao professor perceber que
a prática pedagógica deve atender às reais
necessidades das crianças, porque desde
pequenas, elas apresentam atitudes de interesse em descobrir o mundo que as cerca, e
podem realmente construir o conhecimento.
O valor pedagógico dos brinquedos é incontestável, as brincadeiras com brinquedos de
sucatas são atividades indispensáveis para o
desenvolvimento da criança.
É por meio do brincar que ela pensa e
reorganiza as situações cognitivas que vivencia. Portanto, na Educação Infantil, os brinquedos de sucata podem ser utilizados pelo
professor de forma espontânea ou dirigida, a
fim de propiciar a aprendizagem, tornando-se
necessária uma reflexão por parte de todos
os sujeitos envolvidos com a Educação Infantil.
Criados brinquedos de sucatas, pois,
para a criança é mais importante construir
do que pegar o brinquedo pronto. É também
necessário que este educador tenha conhecimento suficiente para levar o aluno brincar
pelo mundo dos brinquedos, através da criação
(Lopez, 2007). A sucata é um recurso,
que se mostra como um lixo real e depois
transformado em algo que passamos a dar
origem a objetos construtivos, expressivos.
A construção de brinquedos pedagógicos com sucata oportuniza o desenvolvimento da capacidade da criança dar sentido
a elementos que aparentam não ter valor. Ao
manusear e montar brinquedos com esses
materiais a criança desenvolve aspectos essenciais ao desenvolvimento e aprendizagem,
tais como, a percepção da possibilidade de
transformar objetos, criando algo que lhe desperta interesse, por meio do reaproveitamento
de coisas que seriam descartadas.
Nesse sentido, a utilização de sucatas
na produção de brinquedos pode contribuir
no processo de desenvolvimento da criatividade das crianças, além de favorecer a
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conscientização do papel que cada um possui na conservação do meio em que vive. As
oficinas lúdicas demonstram que o trabalho
artístico de transformação da sucata em arte
envolve as crianças, desperta a criatividade e
estimula o imaginário, além de propiciar, por
meio da brincadeira, o aprimoramento das
capacidades de conviver, trabalhar em equipe
e lidar com sentimentos e emoções, aspectos
fundamentais ao desenvolvimento e aprendizagem infantil.

A BRINCADEIRA COMO ESTÍMULO
PARA A IMAGINAÇÃO INFANTIL
Se no início do século XX, havia discussões sobre a necessidade dos objetos e dos
brinquedos serem adaptados às necessidades de aprendizagem da criança, hoje também não é diferente, mas tratando-se das brincadeiras de faz de conta, torna-se necessária
uma busca em alguns estudos que mostram
o que a brincadeira provoca e/ou favorece
em cada fase do desenvolvimento da criança.
A brincadeira tem papel fundamental
na formação da criança, pois valoriza o meio
social como forma de aprendizagem humana.
Sendo assim, na brincadeira a criança socializa seus pensamentos e cria situações imaginárias que incorporam elementos do contexto cultural no qual está inserida. No que diz
respeito à brincadeira da criança pequena,
podemos analisar que: ninguém jamais encontrou uma criança muito pequena, com menos de três anos de idade, que quisesse fazer
alguma coisa dali a alguns dias, no futuro.
Porém, as crianças pequenas, também interagem com diferentes tipos de brinquedos, que
são necessários para a aprendizagem futura
da representação e da imaginação.
Entretanto, na idade em que a criança
frequenta a educação infantil, surge uma grande quantidade de tendências e desejos não
possíveis de serem realizados de imediato.
Percebe-se que o brinquedo surge justamente, quando a criança começa a experimentar
tendências irrealizáveis, onde a mesma envolve-se num mundo ilusório e imaginário,

onde os desejos não realizáveis podem ser
realizados, e esse mundo é o que chamamos
de brinquedo.
A brincadeira é fundamental para desenvolver o pensamento da criança porque
trabalha diversos aspectos que contribuem
no desenvolvimento emocional e cognitivo
da mesma. Afirma que, ao brincar, a criança
age sobre os objetos como adultos. Assim, as
brincadeiras das crianças pequenas caracterizam-se pela reprodução de ações humanas
realizadas em torno de objetos.
Percebe-se que são as regras da brincadeira e o papel social que ela está representando na situação imaginária que fazem com
que a criança se comporte de forma mais
avançada do que aquela habitual para sua
idade. Nota-se que na brincadeira os objetos
perdem sua força determinadora e a criança
passa a operar com os significados das coisas. Só brincando é que ela vai começar a
perceber o objeto não da maneira que ele é,
mas como desejaria que fosse.
Você já imaginou que um cabo de vassoura pudesse ser um cavalo de verdade?
E que valente cavaleiro! Na verdade, o cavalinho de pau é um objeto tão simples que
em algumas épocas era utilizado pelas crianças como se fosse um meio de transformar
o objeto em seu mundo de faz de conta, de
fantasia. Um príncipe em seu cavalo de pau
chega feliz ao castelo, ou até mesmo uma
tropa, a fim de destruir o campo inimigo e seu
herói montado em seu cavalo de pau, são situações ilusórias e imaginárias que a criança
cria para satisfazer seus desejos irrealizáveis.
Dessa forma, percebe-se que o brinquedo tem grande importância no desenvolvimento psicológico da criança, pois cria relações entre situações imaginárias e situações
da vida real. A criança traz para as brincadeiras a sua cultura, seu modo de ver o mundo que favorece uma interação através das
imitações, das ações cotidianas, contribuindo
claramente para o seu desenvolvimento. Dessa maneira, o brinquedo gera oportunidades
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para o desenvolvimento intelectual, com ele
a criança começa a adquirir motivação, as
habilidades e as atitudes necessárias para a
sua participação social.
Percebe-se que, na idade em que a
criança frequenta a Educação Infantil, a atividade imitativa que faz através dos brinquedos
e brincadeiras, pode ser considerada uma atividade condutora do desenvolvimento infantil,
que cria oportunidades para ela realizar ações
que estão além de suas próprias capacidades, contribuindo para a sua aprendizagem e
ampliando a capacidade cognitiva da criança.
Como a criança é um ser em desenvolvimento, sua brincadeira vai se estruturando com base no que é capaz de fazer em
cada momento. Isto é, ela aos seis meses e
aos três anos de idade tem possibilidades
diferentes de expressão, comunicação e relacionamento com o ambiente sociocultural
no qual se encontra inserida. Ao longo do
desenvolvimento, portanto, as crianças vão
construindo novas e diferentes competências,
no contexto das práticas sociais, que irão lhes
permitir compreender e atuar de forma mais
ampla no mundo.
A brincadeira das crianças evolui mais
nos seis primeiros anos de vida do que em
qualquer outra fase do desenvolvimento humano e neste período, se estrutura de forma bem
diferente de como a compreenderam teóricos
interessados na temática. A partir da brincadeira, a criança constrói sua experiência de
se relacionar com o mundo de maneira ativa,
vivendo experiências de tomadas de decisões.
Em um jogo qualquer, ela pode optar
por brincar ou não, o que é característica
importante da brincadeira, pois oportuniza o
desenvolvimento da autonomia, criatividade
e responsabilidade quanto a suas próprias
ações. A criação de situações imaginárias na
brincadeira surge da tensão entre o indivíduo
e a sociedade e a brincadeira libera a criança
das amarras da realidade imediata, dando-lhe oportunidade para controlar uma situação
existente.

As crianças usam objetos para representar coisas diferentes do que realmente
são: pedrinhas de vários tamanhos podem
ser alimentos diversos na brincadeira de casinha, pedaços de madeira de tamanhos variados podem representar diferentes veículos
na estrada. Na brincadeira, os significados e
as ações relacionadas aos objetos convencionalmente podem ser libertados.
As crianças utilizam processos de pensamento de ordem superior, como no jogo de
faz de conta, que assume um papel central
no desenvolvimento da aquisição da linguagem e das habilidades de solução de problemas por elas. A brincadeira é, assim, a
realização das tendências que não podem
ser imediatamente satisfeitas. Esses elementos da situação imaginária constituirão parte
da atmosfera emocional do próprio brinquedo. Nesse sentido, a brincadeira representa o
funcionamento da criança na zona proximal e,
portanto, promove o desenvolvimento infantil.

A TRANSFORMAÇÃO DO BRINCAR
Nos últimos anos tem sido notável a mudança na cultura lúdica da criança. Atualmente, a cultura lúdica está sendo direcionada
constantemente para o domínio de objetos.
De certa forma a cultura lúdica evoluiu, devido
à chegada de novos brinquedos. Dentro desta evolução chegaram os jogos eletrônicos e
o videogame.
Novas construções de brincadeiras ou
desenvolvimento de algumas na falta de outras, novas representações. Brincadeiras que
são desenvolvidas nas ruas em coletividade,
praticadas por adultos e crianças e geralmente, transmitidas de geração para geração,
como: roda, ciranda, amarelinha, pular elástico, cabo de guerra, passa anel, cabra- cega,
boca de forno, o pique e suas variações estão
sendo deixadas de lado, ou seja, sendo substituídas. Com a evolução da cultura lúdica surgiram novos brinquedos.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

103

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

E foram por esses brinquedos que as
brincadeiras de rua foram substituídas. Os
brinquedos eletrônicos se tornam mais atraentes. E com o decorrer dos dias, a variedade
dos brinquedos se torna maior. Exemplo disso pode ser comparado às crianças de gerações passadas que não estavam expostas a
tantas mudanças que levam as crianças de
hoje a uma espécie de ansiedade e insatisfação permanentes, pois fica cada vez mais
difícil acompanhar o ritmo do brinquedo ou
do jogo que está na moda, tal sua agilidade,
versatilidade e fugacidade. As brincadeiras de
rua estão tão esquecidas que muitas crianças
nem mesmo as conhecem.
Acredita-se também que o alto índice
de violência das grandes cidades privou muitas crianças de brincarem nas ruas. O trânsito
dos carros aumentou, a velocidade em que
percorrem as ruas também se tornou elevada.
Os ataques repentinos dos traficantes contra os cidadãos civis e militares. Todos esses
fatores influenciaram para que o espaço do
brincar se tornasse reduzido. Mesmo vivendo
imersos em novas tecnologias e tendo dificuldades de encontrar um espaço para brincar,
é necessário reconhecer que as brincadeiras
em coletivo, que o corpo se faz presente em
um grupo são consideradas por Paternost
(2005), de grande valor para o desenvolvimento da interação social da criança.
As novas tecnologias, as novas formas
de se comunicar através de brincadeiras com
jogos eletrônicos e as comunicações online
via internet são novos meios de comunicação
geniais para a evolução humana. Mas cabe
reconhecer que assim como vem ampliando
a capacidade de interação social de forma
virtual, vem também reduzindo essas capacidades presencialmente. É por intermédio do
corpo que se efetiva a presença na vida do
outro e no mundo.

Portanto, as brincadeiras presenciais
em grupo, anteriormente citadas, proporcionam as reais capacidades de interação social, pelo fato de compreender e compartilhar
emoções com o outro. Este aspecto proporciona o desenvolvimento do reconhecimento
das pessoas pelo olhar, do ato de se comportar em grupo e saber se expuser, se colocar
através da fala.

BRINCADEIRAS ATUAIS &
BRINCADEIRAS ANTIGAS
Hoje em dia é normal ver uma criança
que, ao mesmo tempo, navega na internet,
folheia uma revista, fala no telefone, e ainda
assiste televisão. Já antigamente as crianças
dedicam um tempo de seu dia para assistir
televisão, brincar com carrinhos, jogar amarelinha e empinar pipa. Duas realidades que estão tornando as distâncias cada vez maiores.
As brincadeiras infantis mudaram muito
em relação ao passado. As crianças de hoje
se divertem com computadores e videogames, fazendo com que as brincadeiras de
antigamente não chamem mais a atenção. A
informação hoje em dia é em tempo real, o
aprendizado das crianças é mais rápido, não
existem barreiras de tempo ou de distância
para que qualquer um saiba o que está acontecendo.
Mas com todo esse aparato tecnológico,
muitas coisas do passado ficam esquecidas,
as brincadeiras ingênuas, e sem qualquer tipo
de tecnologia, criada apenas para divertir os
pequenos, seja com giz, madeira, ou objetos
improvisados. Antigamente as crianças brincavam de pega, iô, amarelinha, passa anel,
cobra cega, peteca, esconde-esconde, entre
outras. Outra causa dessa mudança é o aumento da violência e do número de carros
nas ruas que impede as crianças de brincarem e correrem por elas, por isso teve que se
programar para se divertirem dentro de casa.
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Com a Tecnologia hoje em dia as brincadeiras são mais dentro de casa em vídeo
games, computadores e muitas se divertem
assistindo DVD do desenho favorito o dia
todo, acabou aquela necessidade de esperar
o horário certo para assistir algum programa
ou desenho na TV, e aquela infância gostosa
de correria e alegria quase não se vê mais.
São vários os jogos de vídeo game e as
crianças gostam muito de todos eles. O computador também conquistou muitas crianças
por causa da internet que também possui jogos on-line para que elas possam se divertir.
Os jogos em rede fazem a cabeça da garotada que passam horas ali sentadas na frente
do computador.
Nos dias de hoje os livros também estão fazendo parte da vida das crianças, um
ponto positivo ajudando na educação e na
cultura futuramente. As meninas estão trocando as brincadeiras por maquiagem e salão de
beleza. Para alegria dos mais antigos, algumas brincadeiras de crianças de antigamente ainda podem ser vistas nos dias de hoje
como a bicicleta e a bola que é comum em
todas as idades, as meninas ainda brincam
de casinha, e os meninos de carros.
Algumas continuam no gosto da criançada, mas com alguns avanços tecnológicos.
Independentemente do tipo de brincadeira,
seja ela manual, tecnológica, com recursos
ou sem o que é importa é que os pais saibam
com o que seus filhos brincam que haja um
pouco de rigor no sentido de educação, de
aprendizado e cultura. A brincadeira deve ser
saudável, trazer alegria e diversão.

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO
UNIVERSO INFANTIL ESCOLAR
A ludicidade é uma necessidade do ser
humano em qualquer idade e não pode ser
vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental,
prepara para um estado interior fértil, facilita
os processos de socialização, comunicação,
expressão e construção do conhecimento.
O profissional envolvido com jogos e
brincadeiras no ambiente escolar, deve estar preparado não apenas para atuar como
animador, mas também como observador e
investigador das relações e acontecimentos
que ocorrem na escola. Para uma tarefa desta
dimensão social, o indivíduo necessita de uma
formação sólida, fundamentada em três pilares: formação teórica, pedagógica e pessoal.
Desse modo, é preciso que o educador,
além da prática, tenha também uma base teórica para que possa se sustentar na aplicação
do lúdico pois na prática pedagógica é sempre importante utilizar um recurso didático
com uma explicação científica comprovando
sua eficácia empírica. O sentido de formação
profissional implica em “entender a aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar e como
um processo contínuo que requer uma análise cuidadosa desse aprender em suas etapas, evoluções, avanços e concretizações”.
Requer também redimensionamento
dos conceitos que alicerçam tal possibilidade
de busca na compreensão de novas ideias e
valores. A formação lúdica de professores é,
hoje, uma preocupação constante para aqueles que acreditam na necessidade de transformar o quadro educacional presente, pois
da forma como ele se apresenta fica evidente
que não condiz com as reais necessidades
dos que procuram a escola com o intuito de
aprender o saber, para que, de posse dele,
tenham condição de reivindicar seus direitos
e cumprir seus deveres na sociedade.
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

105

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

O professor é a peça-chave desse processo, e deve ser encarado como um elemento essencial e fundamental. Quanto maior
e mais rica for sua história de vida profissional, maiores serão as possibilidades de ele
desempenhar uma prática educacional consistente e significativa. Desse modo, Nóvoa
(1991, p. 34) evidência:
Não é possível construir um conhecimento pedagógico para além dos professores, isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do trabalho docente.
Não quer dizer, com isso, que o professor
seja o único responsável pelo sucesso ou
insucesso do processo educativo. No entanto, é de suma importância sua ação
como pessoa e como profissional (NÓVOA, 1991, p. 34).

Sob essa perspectiva, o jogo, compreendido sob a ótica do brinquedo e da criatividade, deverá encontrar maior espaço para
ser entendido como importante instrumento
no processo educacional, na medida em que
os professores compreendem melhor toda
sua capacidade potencial de contribuir para
com o desenvolvimento da criança.
Assim, ao incluir no planejamento uma
atividade lúdica, o professor deve antes adequar o tipo de jogo ao seu público e ao conteúdo a ser trabalhado, para que os resultados
venham ser satisfatórios e os objetivos alcançados. A Educação traz muitos desafios aos
que nela trabalham e aos que se dedicam à
sua causa.
Pensar em Educação é pensar no ser
humano, em sua totalidade, em seu ambiente,
nas suas preferências. A esse respeito, no
processo da Educação, o papel do educador
é primordial, pois é ele quem cria espaços,
oferece os materiais e participa das brincadeiras, ou seja, media a construção do conhecimento.

Desse modo, devem-se selecionar materiais adequados, o professor precisa estar
atento à idade e as necessidades de seus
alunos para selecionar e deixar a disposição
materiais adequados.
O material deve ser suficiente tanto
quanto à quantidade, como pela diversidade,
pelo interesse que despertam, pelo material
de que são feitos. Outra função do professor
é permitir a repetição de jogos. O educador
é mediador, possibilitando, assim, a aprendizagem de maneira criativa e social possível.
Para que o ensino seja possível é necessário
que o aluno e o educador estejam engajados,
o educador deve ser o mediador do processo
ensino-aprendizagem infantil.

AS TÉCNICAS LÚDICAS UTILIZADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Apesar do jogo ser uma atividade espontânea nas crianças, isso não significa que
o professor não necessite ter uma atitude ativa sobre ela. Para isso, é preciso sintetizar algumas funções do educador frente ao lúdico.
Providenciando um ambiente adequado para
o jogo infantil, a criação de espaços e tempo
para os jogos é uma das tarefas mais importantes para o professor. Cabe-lhe organizar
espaços de modo a permitir as diferentes formas de jogo, por exemplo, as crianças que
estejam realizando um jogo mais sedentário
não sejam atrapalhadas por aqueles que realizam uma atividade que exige mais mobilidade e expansão de movimentos.
Destaca-se que enriquecer e valorizar
os jogos realizados pelas crianças é outra
função do educador, uma observação atenta
pode indicar os professores que sua participação seria interessante para enriquecer
a atividade desenvolvida introduzindo novos
personagens ou novas situações que torne o
jogo mais rico e interessante para as crianças, interessando-se por elas, animando-as
pelo esforço.
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Ao se referir a jogos, acrescenta: o jogo
se apresenta para a criança como uma atividade dinâmica, no sentido de satisfazer uma
necessidade. Assim, ao observar o comportamento de uma criança jogando/brincando,
pode-se perceber o quanto ela desenvolve
sua capacidade de resolver os mais variados
problemas, sem tirar o seu sentido lúdico.

O ato de brincar vai evoluindo com o
passar do tempo, altera-se de acordo com os
interesses próprios da faixa etária, conforme a
necessidade de cada criança e também com
os valores da sociedade na qual está inserida.
O ato de brincar é um ato característico da
infância e afirmam que a infância não existe
sem o

É importante mencionar também que
o brinquedo, enquanto uma técnica lúdica a
ser utilizada na prática pedagógica da Educação Infantil, supõe uma relação íntima com a
criança e a indeterminação de regras para sua
utilização. A esse respeito, Vygotsky (1998, p.
38) “o brinquedo estimula a representação, a
expressão de imagens que evocam aspectos
da realidade”.

brincar, o brincar é inato. A criança tem
como objetivo a própria ação do brincar (fazer), não importando o resultado que este
faça.

Por meio dos brinquedos, as crianças
vivenciam determinadas situações do cotidiano, construindo um conhecimento embasado
em certas habilidades definidas pela estrutura
preexistente no próprio objeto e suas regras.
Alguns exemplos de brinquedos mais utilizados são: a boneca, monta-monta, quebra-cabeça, entre outros.

O brincar é algo livre e, em função deste aspecto, não há modelos prontos para agir
ou operar durante a brincadeira. Além disso, Vygotsky (1998) afirma que o brincar é
um espaço de aprendizagem onde a criança
age além do seu comportamento humano. No
brincar, ela age como se fosse maior do que
é na realidade, realizando simbolicamente, o
que mais tarde realizará na vida real. Embora
aparentemente expresse apenas o que mais
gosta, a criança quando brinca, aprende a
se subordinar às regras das situações que
reconstrói.

Portanto, em geral, o elemento que separa um jogo pedagógico de um outro de
caráter apenas lúdico é este: desenvolve-se
o jogo pedagógico com a intenção de provocar aprendizagem significativa, estimular a
construção de novo conhecimento e principalmente despertar o desenvolvimento de uma
habilidade operatória.
A partir daí, o jogo passa a ser uma
ferramenta ideal para a aprendizagem. Assim,
brincar significa extrair da vida outra finalidade que não seja ela mesma. Em síntese, o
jogo é o melhor caminho de iniciação ao prazer estético, à descoberta da individualidade
e à meditação individual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos, a brincadeira está no imediato prazer da criança, ou seja, no prazer de
viver, tendo ela duas faces: uma dirigida para o passado e outra para o futuro, e permite à
criança resolver, simbolicamente, problemas do passado e enfrentar as questões do presente
e imaginar o futuro.
A brincadeira é uma ação natural da vida infantil, no momento em que brinca a criança
trabalha com diversos aspectos como, físico, motor, emocional, social e cognitivo, constituindo
um importante elemento no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto podemos
ressaltar que o lúdico como uma dimensão significativa a ser explorada pelos profissionais
que atuam na educação infantil.
Considerando que a brincadeira e o brinquedo fazem parte da infância e que toda criança tem direito de brincar, o trabalho apresentado buscou entender a relação do brinquedo e
das brincadeiras de faz de conta na educação infantil. Compreendemos que o mais importante
nas brincadeiras de faz de conta é a satisfação em brincar, e que, favorece a aprendizagem
e o desenvolvimento de um modo prazeroso. Através das contribuições da perspectiva histórico-cultural estudadas neste trabalho, foi possível compreender que a brincadeira de faz de
conta e as demais brincadeiras desenvolvidas pela criança são capazes de produzir efeitos
significativos no seu desenvolvimento afetivo, motor, social e cultural.
É evidente que cada criança busca realizar no seu mundo imaginário o que não é
possível na vida real, mostrando também seus desejos mediante as elaborações de seus
conflitos. Os brinquedos e objetos utilizados pelas crianças para brincar tornam-se importantes
e muitas vezes deixam o sentido real, transformando-se em personagens imaginários capazes
de transmitir segurança à brincadeira realizada pela criança.
Para ela um objeto pode ser seu super-herói, outro pode ser o inimigo derrotado, pois
é na brincadeira que o desenvolvimento cognitivo aparece criando soluções para a situação
de maneira confortável. Na idade pré-escolar a criança, na interação com outras crianças e
com a professora, apreende experiências próprias de seu grupo social e vai se constituindo
enquanto sujeito singular.
Ao imitar um adulto, a criança busca na brincadeira as características do seu personagem e transforma os pequenos objetos em seres que completam o quadro de sua fantasia. É
interessante observar a forma de brincar da criança e as imitações que faz com seu mundo
real e a organização de sua imaginação.
Nesse sentido, este estudo pretendeu contribuir com o profissional da Educação Infantil,
sobre a importância de valorizar as brincadeiras de faz de conta e os jogos para o desenvolvimento da criança. Concluímos que é de extrema relevância que as crianças tenham espaços
na escola que proporcionem o desenvolvimento de brincadeiras, pois compreendemos que é
através dos jogos e das brincadeiras que a criança desenvolve sua curiosidade, a atenção, a
autonomia, sua capacidade de resolver problemas e todos esses fatores faz parte da aprendizagem e são constitutivas do desenvolvimento da subjetividade da criança.
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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.
Na primeira seção, 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
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 (BRASIL, 2018,
p. 37).

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 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,
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
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aquisição da linguagem, pois a capacidade
de construir símbolos possibilita a aquisição
dos significados sociais existentes no contexto em que a criança vive, utilizando símbolos
para representar a realidade.
O egocentrismo está bastante presente
nas crianças, elas possuem uma incapacidade de pensar através das consequências de
uma ação e de entender noções de lógica;
desenvolvem o conceito de conservação, e
ainda não desenvolveram a capacidade de
manipular informações mentalmente.
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 cinestésicas,
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.
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.
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:

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.
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).
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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.
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 vol. 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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REFLEXÃO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR
RESUMO: No presente artigo, vamos abordar o tema “Práticas pedagógicas do professor alfabetizador
no primeiro ano do Ensino Fundamental”, pois tendo em vista que hoje, as crianças estão iniciando
o primeiro ano do Ensino Fundamental aos seis anos, causa certa angústia e insegurança nos
professores dessa modalidade. Existem muitos relatos de que os alunos chegam imaturos ou não
vêm preparados da Educação Infantil como deveriam para uma nova rotina e propostas de ensino.
As concepções de Educação Infantil e Ensino Fundamental são diferenciados em seus objetivos
e propostas, apesar de ser uma a continuação da outra. Isso varia muito de escola para escola,
por isso, seria muito importante que tivéssemos um olhar especial e práticas diferenciadas no
primeiro ano do Ensino Fundamental, a fim de diminuir essa angústia, tanto dos professores quanto
dos alunos, que também sofrem com a brusca mudança de visões e concepções das escolas.

Palavras-chave: Alfabetização; Ensino Fundamental 1 e 2; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

T

endo como ponto principal o entendimento sobre as necessidades e os interesses
do educando e do educador no processo de ensino e aprendizagem, a abordagem
sobre as propostas e práticas do professor alfabetizador no primeiro ano do ensino
fundamental, está fundamentada aqui nas concepções teóricas de autores de grande expressão na área educacional e embasada nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
Visando o cenário atual da Educação no Brasil, em meio às recentes alterações na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB nº 9394/96 dadas pela Lei nº 11114 de 2005
e Lei nº 11274 de 2006, são nítidos e amplos os debates e estudos acerca do tema: Ensino
Fundamental de 9 Anos. Essas alterações antecipam a escolaridade obrigatória a se iniciar
aos seis anos de idade e ampliam o tempo de duração do ensino fundamental para 9 anos.
Faz-se fundamental neste primeiro ano de escolaridade obrigatória a preservação da
infância considerando o pleno desenvolvimento integral dos alunos sob todos os aspectos,
sendo eles: físico, intelectual, psicológico, afetivo e social. Essa é a base para que ocorra um
processo de alfabetização significativo visando o sucesso do desempenho escolar independente do método de alfabetização adotado.
Conforme as orientações gerais do Ministério da Educação e Cultura (MEC), essa modificação vai além apenas da inclusão de mais um ano de ensino,
Não se trata de apenas transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da
tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em
um ensino fundamental de nove anos considerando o perfil de seus alunos (BRASIL, 2004, p.16).

As crianças de seis anos estão numa fase de transição muito importante, existem demandas que precisam ser consideradas, como o direito de brincar, de criar e de se expressar,
de se relacionar e de construir sua identidade e autoestima. E também tem o direito de vivenciar, no ambiente escolar, experiências que possam permitir que se aproximem dos saberes
construídos socialmente.
Nesses primeiros anos de escolaridade, um componente fundamental na relação que
se inicia com o conhecimento e a escola é o autoconceito. Desenvolver a autoconfiança e a
autoestima é importante para enfrentar e perseverar diante dos muitos desafios que estão na
escola.
A mudança é o que mais aflige e traz angústia a educadores e gestores escolares. O
que devem ensinar para as crianças de seis anos, quais as intervenções, como fazer um
ingresso mais tranquilo e significativo e quais as expectativas de aprendizagem para este 1º
ano de Ensino Fundamental.
Para receber as crianças de seis anos se faz necessário reorganizar a gestão, o Projeto
Pedagógico, a formação continuada do professor, as propostas pedagógicas, o currículo da
escola, as metodologias, os conteúdos, os materiais a ser utilizado, os espaços, o tempo, respeitar o significado da infância e principalmente fazer uma avaliação diagnóstica respeitando
os conhecimentos prévios dos alunos.
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A LDB E O INGRESSO DA CRIANÇA DE
SEIS ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Foi em 2006 que a nova redação foi
dada pela Lei nº 11.274/2006 que caracteriza “o Ensino Fundamental obrigatório, com
duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade”.
Por sua vez, alterações promovidas no art. 87
da LDB, começando pela Lei nº 11.114/2005
e, depois, pelas Leis nº 11.274/2006 e nº
11.330/2006, definem que “o Distrito Federal,
cada Estado e Município e, supletivamente,
a União, devem matricular todos os alunos,
a partir dos seis anos de idade, no Ensino
Fundamental”, isto é, no Ensino Fundamental
de 9 anos.
As redes públicas de ensino praticamente já se alinharam à nova proposta de
ensino no período de 2005 e 2006 até o período de 2010 a 2012. Houve tempo mais do
que suficiente para o alinhamento e o ajuste a
esse novo marco regulatório que envolve, não
mais um Ensino Fundamental de 8 anos, iniciado aos 7 anos de idade e sim a um Ensino
Fundamental de 9 anos, iniciado aos 6 anos
de idade. Essa é a nova norma da LDB, que
foi fundamentada nos citados mandamentos
constitucionais legalmente interpretados pela
Câmara de Educação Básica.
No ano de 2006 foi colocado pela LDB
que crianças com 6 anos de idade passariam a ser matriculados no primeiro ano do
ensino fundamental. Não houve uma discussão pública, nem um debate para saber se
a proposta seria realmente viável ou não. A
maior parte dos envolvidos pais e educadores
tiveram muitas dúvidas, pois em 2012 terminaria o prazo para as escolas se adaptarem
à nova lei. Segundo as Diretrizes Curriculares
do Conselho Nacional de Educação de 2010,
a escola deve adotar formas de trabalho que
proporcionem maior mobilidade às crianças
na sala de aula, explorando as diversas linguagens artísticas, a começar pela leitura. A

escola deve respeitar o ciclo de alfabetização
que é do 1º ao 3º ano e que dentro desse
período não deve haver reprovação.
Segundo Rapoport (2009), o ingresso
no 1º ano é mais um momento de transição,
mudança na vida da criança, em que traz aos
alunos muitas novidades e desafios, às vezes
vividos com de forma tranquila, outras com
ansiedade, medo ou insegurança.
Dessa forma, este é um momento que
requer adaptação da criança e de todos os
envolvidos no processo. Ao considerar a entrada da criança com seis anos de idade, as
características da faixa etária e a proposta do
ingresso da criança de seis anos no 1º ano
do ensino fundamental. A adaptação envolve
um universo bem maior, pois é um fato novo,
uma quebra de rotina, de concepções e principalmente desafiadora para todos.
Aos seis anos, muitas crianças já tiveram algum tipo de vivência escolar, seja em
creches ou educação infantil. As que não tiveram essas experiências têm sua bagagem
através da convivência familiar. Por essa razão todas trazem alguns saberes, habilidades
e representações sobre “escola”, sobre relação professor aluno e sobre a relação com
outras crianças.
As crianças sabem que na escola vão
aprender muitas coisas, sendo as mais importantes para ela nesta idade, ler e escrever, ou
melhor, intensificar a formalização e ganhar
autonomia de leitura e escrita. Os alunos sabem que vão enfrentar muitos desafios, mas
esperam ansiosamente a chegada pelo dia
que irão ingressar no 1º ano.
Esta entrada no Ensino Fundamental
marcará a relação da criança com a vida escolar. As primeiras experiências são sempre
importantes, por essa razão é necessário que
essa etapa seja preparada com cuidado e carinho, tanto por parte dos professores como
dos pais.
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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
ALFABETIZADORES
Com um grande desafio em mãos, a formação de professores está simultaneamente
entre estudos teóricos e entre a prática real
e concreta dos profissionais de educação.
Segundo Tardif (2002), para ele os saberes
dos docentes são plurais e homologados aos
pessoais e acadêmicos.
Em outros tempos acreditava-se que
para ensinar bastava somente ter o conhecimento, porém nos dia de hoje com os saberes já adquiridos e suas indagações, os
alunos requerem um professor melhor preparado, com isso hoje o docente precisa refletir
e buscar novos conhecimentos.
Em um ritmo amplo, a formação de professor somente graduado deixa a desejar, não
sendo mais o suficiente para mediar e ministrar
o conhecimento para os alunos. E a formação
continuada nos dias de hoje se tornou obrigatória a quem deseja fazer um bom trabalho.
De acordo com Marcelo (2009), temos
uma grande falta de ênfase na formação do
professor em sala de aula. Segundo Arroyo
(2007), a formação de professores deveria
ser mais próxima da realidade das atividades
e bem menos idealizada, “A inserção profissional no ensino é o período de tempo que
abarca os primeiros anos, nos quais os professores hão de realizar a transição de estudantes a docentes” (MARCELO,2009, p.127).
O grande trabalho do professor alfabetizador é a aproximação e a atenção que cada
educando demanda nesse processo, pois
cada um tem uma demanda única e individual para poder apoderar-se da habilidade para
aquisição da leitura e da escrita.
Segundo Gatti (2008) a graduação em
pedagogia é o curso para formar professores de
educação básica denominada pela autora como
polivalentes, pois tem o seu valor acadêmico, social e político diferenciado dos especialistas.

AS TEORIAS DA ALFABETIZAÇÃO
Sempre foi muito discutido entre os professores de uma forma geral, qual seriam os
métodos mais eficazes para se alfabetizar.
Alguns deles são os métodos sintéticos e os
analíticos. Os métodos sintéticos partem em
começar o processo de leitura e escrita pelas
partes menores que as palavras, por exemplo: letras, depois sílabas, palavras, frases, e
por fim, textos.
O oposto a esses se chama métodos
analíticos que partem das palavras ou unidades maiores, por exemplo: textos, frases,
palavras e sílabas. O método sintético tem
como foco o oral e escrito e estabelece relação com o método fônico. O método fônico
prioriza o oral, a unidade mínima do som da
fala progride para sua representação gráfica,
É preciso que o sujeito seja capaz de isolar
e reconhecer os diferentes fonemas de seu
idioma para poder, a seguir, relacioná-los
aos sinais gráficos". Portanto, se faz necessário que o professor proponha atividades
que desenvolvam a capacidade dos alunos para que consigam distinguir os sons
estabelecendo a relação grafema-fonema
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.21).

Conforme Ferreiro e Teberosky (1999,
p.21) o educador deve considerar duas questões como prévias:
a) que a pronúncia precisa ser correta
para evitar confusões entre os fonemas;
b) que as grafias de formas sejam apresentadas separadamente para evitar confusões visuais entre elas, lendo sílaba por sílaba, para depois formar a palavra.
Nesse sentido, o método sintético acaba
proporcionando um aprendizado mecânico,
ou seja, a criança apenas decifrar as palavras,
isso não quer dizer que o aluno compreendeu
o que está lendo. Pois, ler é decodificar o escrito em som. Se a correspondência som-letra
estiver de acordo com os princípios alfabéticos, mais eficaz será o método.
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A aprovação da lei complementar
nº11274/2006, uma das metas propostas
pelo Plano Nacional de Educação para o ensino fundamental, institui a extensão do ensino
fundamental para nove anos e de frequência obrigatória aos seis anos de idade, que
dentre a adequação da infraestrutura escolar
impõe novos desafios pedagógicos aos alfabetizadores.
Para complementar, o Plano Nacional
de Educação diz sobre o atendimento às
crianças de 06 anos no ensino fundamental
que requer planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento integral da criança
em seu aspecto físico, psicológico, intelectual
e social, além de metas para a expansão do
atendimento, com garantia de qualidade. Essa
qualidade implica assegurar um processo
educativo respeitoso e construído com base
nas múltiplas dimensões e na especificidade
do tempo da infância,
A escrita não é apenas um “objeto de conhecimento” na escola. Como forma de
linguagem, ela é constitutiva do conhecimento na interação. Não se trata, apenas,
de transmitir a escrita de forma mecânica
e tradicional, mas de usar, fazer funcionar
a escrita como interação e interlocução
na sala de aula, trazendo experiências
aos alunos e utilizando a linguagem nas
suas várias possibilidades, tanto escritas,
como orais e visuais. No movimento das
interações sociais e nos momentos das interlocuções, a linguagem se cria, se transforma, se constrói (SMOLKA, 1989, p. 45).

Vygotsky afirma que não é somente
através da aquisição da linguagem falada que
o indivíduo adquire formas mais complexas
de se relacionar com o mundo que o cerca.
O processo de ensino aprendizagem da
linguagem escrita representa uma novidade
no desenvolvimento da pessoa, pois é a partir
daí que o indivíduo se reconhece e se propõe
a fazer parte da sociedade, ele consegue interagir com uma das formas mais importantes
de comunicação além da fala,

O aprendizado da escrita foi construído
ao longo do tempo na sociedade humana
e é entendido por Vygotsky como um processo bastante complexo, que é iniciado
para a criança “muito antes da primeira
vez que o professor coloca um lápis em
sua mão e mostra como formar letra” (VYGOTSKY, L.S, et al. 1988.p.143).

Pesquisas feitas, pela grande e renomada Emília Ferreiro, que teve a oportunidade
de trabalhar e estudar com Piaget, se concentram em compreender como se davam os
mecanismos cognitivos com relação à leitura e à escrita. Muitas pessoas consideram o
construtivismo como um método.
O construtivismo não é um método, mas
uma proposta de trabalho que veio a contribuir aos docentes novas práticas em sala de
aula. Essas descobertas levam a concluir que
as crianças têm um papel de participar ativamente no próprio aprendizado.
Elas constroem seu próprio conhecimento, daí então a palavra construtivismo.
O principal ponto é a mudança das práticas
escolares principalmente na alfabetização e
do conteúdo ensinado para o indivíduo que
aprende. "Até então, os educadores só se
preocupavam com a aprendizagem quando
a criança parecia não aprender", diz Telma
Weisz.
"Emília Ferreiro inverteu essa ótica com
resultados surpreendentes" Tendo como princípio a visão de que a aprendizagem das
crianças dá-se aos poucos, ou seja, gradualmente, corresponde aos mecanismos pensados por Piaget.
Segundo ele, cada etapa cognitiva vencida depende de uma assimilação e de uma
reacomodação dos esquemas internos, que
levam o tempo de acordo com cada indivíduo.
É utilizando desses esquemas internos, e não
somente repetir o que ouvem é que as crianças interpretam o que lhe é ensinado.
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O erro do aluno, para o construtivismo,
é o que revela como foi processada a informação e o que foi de fato assimilado e aprendido. Segundo Emília Ferreiro, a alfabetização é
uma das formas do indivíduo apropriar-se das
funções sociais da escrita. De acordo com
Emília Ferreiro, os desempenhos diferentes
apresentados por crianças de classes sociais
distintas durante o processo de alfabetização,
não revelam capacidades desiguais, mas sim
se houve maior acesso ou não a textos lidos
e escritos desde os primeiros anos de vida.
De acordo com a teoria da Psicogênese da Língua Escrita, toda criança passa por
quatro fases até que esteja alfabetizada:
• pré-silábica: a criança não relaciona
as letras com sons;
• silábica: interpreta as letras com símbolos, números ou desenhos, mas durante a
leitura lê sílaba por sílaba;
• silábico-alfabética: lê sílaba por sílaba, mas já identifica algumas vogais ou consoantes;
• alfabética: já lê de forma integral e
escreve as palavras de acordo com os sons.
Segundo os construtivistas, não se
aprende de forma fragmentada, mas devemos
ter um olhar global e compreender o conjunto
como um todo. No caso da alfabetização, a
utilização textos como: calendários, histórias,
receitas, cartas, bilhetes e demais textos do
cotidiano que empreguem uma função social
significativa, é muito mais produtivo do que
seguir uma cartilha. Isso não quer dizer que o
ensino não deva ser objeto de planejamento
e sistematização, pois planejar e sistematizar
são ações fundamentais para que se tenha
sucesso no processo de ensino aprendizagem.

PROPOSTAS E PRÁTICAS DE
ALFABETIZAÇÃO
Em suas tarefas diárias o professor alfabetizador tem em mente ações pontuais que
irão guiá-lo em conquista, junto com o seu
aluno, da alfabetização. Estas conquistas são
individuais, dessa forma a exigência e o conhecimento são ainda maiores.
O comprometimento do professor possibilita uma melhor relação e eficácia do
processo de ensino-aprendizagem. Não é
possível descartar o afeto desse processo,
segundo autores contemporâneos,
É urgente que o professor constantemente se atualize, acompanhe as mudanças e
a aplicação de novas teorias. Conhecer o
passado, ampliando o presente. Continua
evidenciando esse processo de ampliação
falando das trocas de experiências entre
colegas, com as quais se aprimora a prática pedagógica (RUSSO, 2012, p.28).

Para a autora o respeito para com o
aluno, atitudes dignas, sinceras e coerentes
ajudam muito, mesmo que seus alunos não
tenham bons modos. Flexibilidade é um ponto que independe do humor do professor e,
sim, da situação. Dialogar é fundamental para
alicerçar a relação tão estreita e diária.
Deve-se levar em conta que alunos são
espertos e observadores. Certamente perceberão uma postura autêntica, diferenciando-a
de uma encenação. Ser respeitado pelo aluno
torna o trabalho agradável para todos, cria
um ambiente acolhedor e seguro. Quando
precisa da atenção dos alunos, ela acontece,
dando a conotação de um pacto silencioso,
respeitador.
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Professores que gritam ou se irritam facilmente transmitem agitação desnecessária
e inviabilizam o término da aula, quiçá de um
projeto. Os estudos de Maria de Fátima Russo
acerca da teoria e prática de Emília Ferreiro
e Ana Teberosky apontam a importância de
que as intervenções do professor levem em
consideração as necessidades cognitivas do
alfabetizado, que sabemos são necessidades
individuais.
Pontua também que sejam realizadas
situações em que a criança, do processo, entenda que seus erros são parte do processo.
Essas situações podem removê-las ou legitimar a maneira como ele tem entendido suas
hipóteses.
As crianças passam pelo mesmo processo, mas nem sempre se utilizam ao mesmo tempo. Como a autora salienta é produtivo, atento para estas diferenças, porque as
intervenções variam numa mesma classe,
numa mesma idade.
Maria de Fátima Russo cita Saltini, em
Afetividade e inteligência, as representações,
longe de serem manifestações aleatórias,
“são construções internas provenientes das
ações e percepções diante do mundo”. Completa, ainda que, essas manifestações expressam sutilmente seu processo e seu nível de
conhecimento sobre leitura e escrita.
Muitas vezes são tão discretos que exigem um pouco mais. Exigem uma interpretação com muito critério por parte do professor.
A certeza poderá vir a partir de conversas
pontuais, por exemplo: saber como pensou
para fazer, porque está lendo da forma como
está, o que pensou quando escreveu aquela
produção.
Tendo como suporte os estudos de Emília e Ana Teberosky, Maria de Fátima Russo
compreende a importância de se conhecer a
fundo cada hipótese de escrita pelas quais o
educando passa. Mesmo porque ela já dis-

se, anteriormente, que independentemente
do método escolhido toda criança passa por
estas hipóteses quando solicitada a escrever
palavras não estudadas.
Em seus estudos a autora completa
que a partir de sabida a hipótese, o professor
pode iniciar o seu trabalho e intervenções. É
a partir de uma avaliação diagnóstica que se
podem obter as informações para dar início
às intervenções e poder traçar um plano para
contemplar todos os alunos.
As avaliações podem ser feitas de diversas formas e com diversos modelos, porém
precisam estar de acordo com a faixa etária
da turma, para que se faça um diagnóstico
justo. Sabe-se que uma sala de aula nunca
será homogênea, já que cada indivíduo tem
suas habilidades, competências e necessidades específicas. Sendo assim, as intervenções também não devem ser iguais a todos
os alunos.
É necessário planejar bem as atividades a serem propostas, perceber as necessidades de cada um e intervir corretamente,
para que realmente seja significativa a aprendizagem.
Dispor na sala de aula diversos tipos de
textos e deixar livros, jornais, revistas, quadrinhos e outros portadores textuais dispostos,
proporciona um ambiente alfabetizador que
se torna de extrema importância no processo
de ensino aprendizagem.
Não há receita para uma alfabetização
de sucesso e nem um método totalmente
eficaz que possibilite uma aprendizagem eficiente a todos os alunos, o que existem são
propostas, que vão guiar os professores de
acordo com a identidade e necessidade de
sua sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a reflexão da prática pedagógica é uma das maiores armas que possuímos para que se tenha sucesso diante do impasse que é a alfabetização, principalmente
no primeiro ano do ensino fundamental, que hoje os alunos iniciam aos seis anos de idade.
A compreensão dos processos amplia nosso repertório, propondo novas estratégias e
metodologias, a fim de refletir sobre as mesmas. Isso nos faz rever nosso papel como educador que somos e que queremos ser.
É importante repensar nossa forma de trabalho, mudar de visão ao que diz respeito a
nossa prática, para que assim, possamos oferecer uma educação de qualidade, tornando o
tempo na escola um momento prazeroso e proporcionando significado às aprendizagens dos
alunos.
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EDUCAÇÃO PÓS PANDEMIA: REFLEXÃO SOBRE O ENSINO
PÚBLICO PARA TODOS
RESUMO: O objetivo do texto é apresentar uma breve análise da educação brasileira enfrentada
pelos alunos e professores no período de pandemia do Sars Cov 2 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
responsabilidade 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.
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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.

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 (SCHLEMMER, 2020, p. 9).

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%.
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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 presenciais 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.
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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 é também aprendiz digital, ou ainda
um “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.
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.
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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.

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).
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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 na 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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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar à criança que através dos jogos
e brincadeiras, possam desenvolver conhecimento, habilidades e independência com mais
eficiências. Cada vez mais a ludicidade tem se mostrado muito eficaz na aprendizagem e na
educação infantil e se tornou um instrumento que fomentou a aprendizagem de qualidade,
promovendo o desenvolvimento de várias habilidades. O presente trabalho acadêmico tem como
temática o lúdico na Educação Infantil e mostra que é possível o professor usar a ludicidade como
ferramenta pedagógica, já que as crianças preferencialmente gostam de brincar e jogar, basta
utilizar os meios adequados para a faixa etária de forma espontânea e brincante. As atividades
lúdicas funcionam como um elemento motivador e facilitador do ensino e aprendizagem para as
crianças, contribuindo para o desenvolvimento motor, psicológico, intelectual, afetivo e social.

Palavras-chave: Alfabetização; Ludicidade; Jogos; Educação.
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INTRODUÇÃO

C

omo profissional que atua na Educação Infantil, a qual está contida na LDB, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como a modalidade que configura
como a primeira etapa da Educação Básica, a qual deve ser considerada de
suma importância e, justamente por isso está em perfeita consonância com o estudo deste
tema, acredito que esteja nela a possibilidade em detectar vários problemas que possam
facilitar a inserção da criança que realmente possua alguma dificuldade e torne mais branda
a sua atuação no Ensino Fundamental.
O lúdico acompanha as crianças em toda a fase de desenvolvimento, seja ela desde
sua gestação onde mães expressam seu carinho mesmo com o bebê dentro de seu ventre,
onde chegam a cantar músicas de ninar, no acalanto de seus braços pra dormir, e até em
brincadeiras elaboradas em família e em grupo de amigos.
A fase de alfabetização em alunos é muito devagar, pois o mesmo ao chegar na sala se
depara com situações talvez nunca vivenciadas em seus lares, pela falta de diálogo e a falta
de informações vindas de revistas, jornais e meios de comunicação, já na escola tudo isso e
colocado em prática as vezes de forma um pouco assustadora para as crianças (NOGUEIRA,
2007).
O termo lúdico tem aparecido frequentemente nas discussões sobre a nova perspectiva
educacional voltada às séries iniciais do ensino fundamental. Tanto os professores quanto os
teóricos da educação vem tentando esclarecer a importância do brincar nos anos iniciais de
qualquer criança. Para Nogueira (2007, p. 9):
Através de atividades lúdicas o educando forma conceitos, seleciona ideias, estabelece lógicas,
integra percepções, faz estimativa, vai socializando-se, promovendo situações que o leva a estabelecer relações sociais com o grupo ao qual está inserido, estimulando seu raciocínio no desenvolvimento de atitudes que exigem reflexões e enquanto função educativa proporciona a aprendizagem,
seu saber, sua compreensão de mundo e seu conhecimento (NOGUEIRA, 2007, p.9).

Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da inclusão dos jogos no desenvolvimento das crianças. Através dos jogos, músicas e brincadeiras podemos atrair a atenção,
e dessa forma oferecer um novo método de aprendizagem diversificado e atraente. Dessa
forma o educador com um trabalho pedagógico variado consegue desenvolver o cognitivo
das crianças utilizando-se de diversas possibilidades educativas afim de conseguir no final a
avaliação do seu trabalho desenvolvido.
Na atualidade, observamos que uma diversidade de atividades lúdicas permeia a vida
de nossas crianças, em casa e na escola. As crianças de hoje possuem acesso aos mais
variados tipos de brincadeiras e jogos, que vai desde os tradicionais até os mais sofisticados
e tecnológicos.
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Pesquisas realizadas por Kishimoto (2003), evidenciam que ao assumir a função lúdica
e educativa o professor deve ter como visão:
Função Lúdica: o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido
voluntariamente;
Função educativa: o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu
saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.
A trajetória da formação do professor para trabalhar com o lúdico em todas as áreas,
qual a necessidade encontrada para desenvolver uma aprendizagem, se deparando com tantas dificuldades encontradas e até mesmo com a situação de alunos que carregam consigo
a desmotivação pelo aprender, o educador deve perceber que seu trabalho é baseado na
concepção de educação e que une a ação, educação e assistência, trabalhando desta forma
o educar (NOGUEIRA, 2007).
Ao propor jogos e atividades diferenciadas ao aluno ele tenta executar a atividade proposta como uma forma de desafio e o aprender é consequência. As crianças são altamente
estimuladas por competições e desafios. O que as leva a mobilizar conhecimentos prévios e
levantar hipóteses para conseguir finalizar um jogo, por exemplo. Segundo Vygotsky (apud
ROLIM,GUERRA e TASSIGNY, 2008,p.177 ):
O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender; na brincadeira, reside
a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico
torna-se, assim, uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades no processo
ensino-aprendizagem (VYGOTSKY apud ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008, p.177 ).

É a aprendizagem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja em qualquer modalidade,
em qualquer nível, e alunos de qualquer faixa etária. Muitos estudos têm sido realizados com
o intuito de entender como a aprendizagem ocorre. Objetivando respostas que auxiliem profissionais a compreenderem o porquê uns alunos aprendem com tanta facilidade enquanto
outros têm dificuldades no mesmo processo. Entender e agir de forma positiva sobre estas
dificuldades é conduzir o aluno a ultrapassar os seus limites, que muitas vezes é imposto por
déficit cognitivo, físico ou até mesmo afetivo.
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EVOLUÇÃO EM BRINCADEIRAS E
JOGOS NA EDUCAÇÃO
Quanto ao tempo, os tipos de memória
são muito importantes para o educador, pois
as aprendizagens escolares dependem da
formação de novas memórias de longa duração. Muitas vezes, no entanto, os conteúdos
ficam no nível da curta duração e desaparecem rapidamente. O desafio da pedagogia é
formular metodologias de ensino que transformem esta primeira ação da memória (curta duração) em memórias de longa duração
(LIMA, 2007, p. 29).
Carrera (2009, p. 69) define os tipos de
memórias como: memória imediata e memória de trabalho:
Memória de longo prazo: seu armazenamento é ilimitado, pois depende das informações recebidas pelo indivíduo que se
processam no decorrer de sua existência,
funciona de forma dinâmica e interativa,
catalogando as informações em diferentes níveis, que se organizam de acordo
com cada nova informação recebida. Essas informações nos permitem recuperar
com facilidade o que fora armazenado
anteriormente (CARRERA (2009, p.72).

O aprender é um processo multifacetado
e complexo, apenas de entrada e saída da informação, torna-se difícil encontrar uma definição
de aprendizagem que abranja tudo que está
envolvido nesta construção. A memória nos
possibilita recordar acontecimentos passados,
aprendizados e nos faz produzir sinapses que
se conectam com diversos contextos, nos auxiliando na assimilação de novos aprendizados.
Segundo Carrera (2009, p. 45), ressalta
como se processa a aprendizagem humana:
“O aprendizado integra o cerebral, o psíquico,
o cognitivo e o social.”, ou seja, um processo neuropsicocognitivo que se processa num
contexto histórico específico, numa construção cultural de forma muito pessoal de vivências sociais onde elas se desenvolvem.

Ela está organizada dentro de uma
complexa organização que abrange a parte
cognitiva, psíquica e neurológica, pode ser
classificada de acordo com o conteúdo armazenado e tempo de duração:
Segundo o autor (2009), a memória declarativa é formada por distintos módulos, que
se relacionam com um sistema específico:
Memória declarativa: é a memória para
toda a informação objetiva como datas,
nomes, números, etc. esta memória se
subdivide em: Memória semântica: refere- -se à memória geral, os fatos relacionados com o mundo, as regras da lógica,
etc. Memória episódica: é a memória para
os nossos detalhes biográficos. Memória
processual: é a memória para habilidades
e hábitos. Memória processual: é a memória para habilidades e hábitos (CARRERA, 2009 apud, DESIMONE, 1992;
SQUIRE, 1993, p.72).

Aprender significa criar memórias de
longa duração, quanto mais o professor combinar estratégias e estímulos, maiores são as
chances de se tornarem memórias de longo
prazo (CARRERA, 2009, p.72).
O axônio é um prolongamento através
do qual viajam os impulsos enviados para os
núcleos das células nervosas, está parcialmente recoberto por uma bainha de mielina,
substância gordurosa que amolece e acelera
o transporte das mensagens de uma célula a
outra (SALAS, 2007, p. 23).
O processo de transmissão das informações ao cérebro, chamamos de sinapses que
ocorre na conexão de uma célula a outra, por
onde viajam as mensagens através de substâncias químicas chamadas de neurônios, ou
seja, a célula nervosa recebe a informação de
uma a outra célula nervosa ou de órgãos do
sentido e projetam a informação para outros
neurônios (CARRERA, 2009, p. 41).
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As sinapses ocorrem entre o axônio de
uma célula com outras partes do corpo que
interagem com o ambiente, exemplo: os poros da pele que se fecham por causa da sensação de frio. Outras também podem ocorrer
entre axônio e axônio, entre dendrito e dendrito, e, em outros casos, entre axônio e corpo
da célula (CARRERA, 2009, p. 41).
O neurotransmissor é composto por
uma substância química que carrega mensagens por diferentes células, sendo necessário não somente nas funções do corpo do
cérebro, pois a falta ou excesso delas podem
causar problemas de comportamento (CARRERA, 2009, p. 39).
O processamento cerebral é realizado
através dos neurônios e das sinapses, a partir
do momento que temos contato com respostas externas as conexões cerebrais começam
acontecer, de maneira dinâmica viajando pelos neurônios há mais de 360 km/h. (PICCINI,
2014).

AS CRIANÇAS E SUAS BRINCADEIRAS E
PERCEPÇÃO
A função deste tipo de atividade lúdica,
segundo Piaget (1969, p.29) consiste em satisfazer o eu por meio de uma transformação
do real em função dos desejos: ‘’ a criança
que brinca de boneca refaz sua própria vida,
corrigindo-a a sua maneira, e revive todos os
prazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja,
completando a realidade através da ficção.
Os primeiros são chamados de jogo
imaginativo como, por exemplo, as fábulas;
essa modalidade estimula o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança, pois
elas vivenciam o comportamento do adulto.
Quanto ao segundo pode-se citar o jogo de
dominó; neste a imaginação está limitada,
pois são as normas que norteiam o jogo, exigindo atenção para o seu desenvolvimento
(RIBEIRO;SOUZA, 2011, p.15).

Segundo Vygotsky (1994), a aprendizagem precede o desenvolvimento infantil.
Nesse sentido, precisa compreender que a
criança sempre está aprendendo e antes de
desenvolver suas habilidades e capacidades,
ela passa pelo processo de construção do conhecimento, na qual ela irá processualmente
desenvolver o que foi aprendido. Friedmann
(1996) relata sobre o pensamento de Vygotsky:
O correto conhecimento da realidade
não é possível se certo elemento de imaginação, sem o distanciamento da realidade, das
impressões individuais imediatas, concretas,
que representam esta realidade nas ações
elementares da nossa consciência (VYGOTSKY, 1996, p. 127).
O jogo simbólico tem como função assimilar a realidade, seja através da resolução
de conflitos, de compreensão de necessidades não satisfeitas, ou da simples inversão
de papéis. Na teoria de Piaget (1969), o jogo
de regras é uma conduta lúdica que supõem
relações sociais ou inter-individuais, pois a
regra é uma ordenação, uma regularidade imposta pelo grupo, sendo que sua violação é
considerada uma falta. Portanto, essa forma
de jogo prevê a existência de parceiros e de ‘’
certas obrigações’’ comuns (às regras), o que
lhe confere um caráter eminentemente social.
O jogo na criança, inicialmente egocêntrica e
espontânea, vai se tornando cada vez mais
uma atividade social, na qual as relações individuais são fundamentais.
Para Piaget (1969), o jogo simbólico é
simultaneamente um modo de assimilação
do real e um meio de auto expressão, pois à
medida que a criança brinca de casinha, representando papéis de mamãe, papai e filho,
ou brinca de escola, reproduzindo os papéis
de professor e aluno, ‘’ela está, ao mesmo
tempo, criando novas situações e também
imitando situações reais por ela vivenciadas’
(PIAGET, 1969, p.29).
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É importante ressaltar que o conhecimento da realidade da infantil não é de imediato advindo da experiência, é um estágio
complexo e gradativo, pois a imagens edificadas pela imaginação que se articulam uma
a outra, por sua vez, uma depende da outra
para possibilitar a criança a compreender sua
própria realidade e assim, firmar uma ideia
construída e transcrever ao seu dia a dia.
Vygotsky (1997) afirma que para a
criança com menos de 3 anos, o brinquedo é
coisa muito séria, pois ela não separa a situação imaginária da real. Já na idade escolar, o
brincar torna-se uma forma de atividade mais
limitada que preenche um papel específico
em seu desenvolvimento, tendo um significado diferente do que tem para uma criança em
idade pré - escolar (VYGOTSKY, 1997. p. 62).
Para Piaget (1978), ludicidade é a manifestação do desenvolvimento da inteligência
que está ligada aos estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa está relacionada
a um tipo de atividade lúdica que se sucede
da mesma maneira para todos os indivíduos.
Em estudo anterior Piaget afirmou que:
Na fase de zero a dois (0 a 2) anos,
a criança conquista o mundo por meio da
percepção e dos movimentos, o recém-nascido reduz-se ao exercício dos reflexos. O seu
desenvolvimento é acelerado dando suporte para as suas novas 18 habilidades motoras como, por exemplo: pegar, andar, olhar,
apontar entre outros. “Ao decorrer deste estágio, os reflexos podem ser progressivamente
substituídos pelos esquemas e somados aos
símbolos lúdicos” (PIAGET, 1973, p.89).

De acordo com Piaget (1973) “o período
sensório motor é relacionado ao desenvolvimento mental que é iniciado a partir da capacidade de reflexo da criança e vai até quando
a criança inicia a sua própria linguagem ou
outros meios simbólicos para representar o
mundo pela primeira vez”. Há situações em
que ela revive uma cena e imita com gesto
como levantando os braços, pondo as mãos
em posição de reza ou mesmo balançando a
cabeça quando não quer algo oferecido por
um adulto.
No plano da consciência corporal, a
criança começa a reconhecer, ou seja, a conhecer a imagem do seu próprio corpo. O que
ocorre geralmente com a criança por meio
das interações sociais e das brincadeiras
que geralmente ocorrem diante do espelho.
Nessa fase a criança aprende a reconhecer
suas próprias características físicas, o que é
fundamental para construção da identidade
da criança. (PIAGET, 1973, p. 78).
Piaget (1978) trata os jogos infantis
como meio pelo qual as crianças começam
a interagir consigo mesmas e com o mundo
externo, e chega a afirmar que “tudo é jogo
durante os primeiros meses de existência, à
parte algumas exceções, apenas, como a nutrição ou certas emoções como medo e a cólera (PIAGET, 1978, p.119)”. Do nascimento
até cerca de dois anos, as crianças estão na
fase sensório motora, de acordo com Piaget:
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O que prevalece são os jogos de exercício que se constituem como exercícios
adaptativos, onde a criança explora o
mundo para conhecê-lo e para desenvolver seu próprio corpo e depois de ter
aprendido ela começa a fazê-los por puro
prazer. Esse período se caracteriza pelo
desenvolvimento pelas ações, nele existe
uma inteligência prática e um esforço de
compreensão das situações através das
percepções e do movimento. Quando ela
refaz por prazer tem início às primeiras
manifestações lúdicas, de forma que ele
chega a dizer que “por outras palavras,
um esquema jamais é por si mesmo lúdico, ou não-lúdico, e o seu caráter de jogo
só provém do contexto ou do funcionamento atual (PIAGET, 1978, p.120).

Para brincar existe um acordo sobre as
regras ou uma construção de regras que são
produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira e sendo desfeita quando não é bem
aceita pelos participantes. Wallon destaca que:
O adulto batizou de brincadeira todos
os comportamentos de descoberta da criança. Os adultos brincam com as crianças e
é ele inicialmente o brinquedo, o espectador
ativo e depois o real parceiro. Ela aprende a
compreender, dominar e depois produzir uma
situação específica distinta de outras situações (WALLON, 2004.p.98).
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, vincula-se ao sonho, à imaginação, ao pensamento e ao símbolo. É uma proposta para
a educação de crianças (e educadores de
crianças) com base no jogo e nas linguagens
artísticas. A concepção de Kishimoto sobre
o homem com ser símbolo, que se constrói
coletivamente e cuja capacidade de pensar
está ligada à capacidade de sonhar, imaginar
e jogar com a realidade é fundamental para
propor uma nova “pedagogia da criança.”
Kishimoto vê o jogo como gênero da “metáfora” humana. Ou, talvez, aquilo que nos torna
realmente humanos. Para Kishimoto:

O uso do brinquedo/jogo educativo com
fins pedagógicos remete-nos para a relevância
desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil.
Se considerarmos que a criança pré-escolar
aprende de modo intuitivo adquire noções espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano inteiro com cognições, afetivas, corpo e interações sociais, o brinquedo
desempenha um papel de grande relevância
para desenvolvê-la (KISHIMOTO, 1997. p.36).
Kishimoto (1993) afirma que os jogos
têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de
jogar. Este tem função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e
democracia, porque “enquanto manifestação
espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura
infantil e desenvolver formas de convivência
social” (KISHIMOTO, 1993, p. 15).
Friedmann, autora de vários livros relacionados com o universo da criança e do
brincar, afirma:
Quando se afirma que este tem a ver
com as tradições populares não se pode cair
na ideia de que este seja sobrevivência intocada, que somente foi criativo e dinâmico no
lugar e no grupo onde originou: em qualquer
cultura, tudo é movimento. O ser humano faz,
refaz, inova, recupera, retoma o antigo e a tradição inova novamente, incorporando o velho
no novo e transformando um como poder do
outro (FRIEDMANN, 1996. p. 40).
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Friedmann (1996, p. 56), afirma que é
necessário dar atenção especial ao jogo, pois
as crianças têm o prazer de realizar tarefas
através da ludicidade. E quando isto acontece
vive o mundo imaginário e assim se afasta da
sua vida habitual. O brincar na escola é diferente do brincar em outro lugar, a brincadeira
na escola tem como finalidade o aprendizado
da criança envolvendo assim toda a equipe
pedagógica.Friedmann contempla as três formas de jogo de acordo com a teoria de Piaget, tais formas são baseadas nas estruturas
mentais, a primeira forma é o:
Jogos de Exercício Sensorimotor - Caracterizam a etapa que vai do nascimento até
o aparecimento da linguagem, apesar de aparecerem durante toda a infância O jogo surge
primeiro, sob a forma de exercícios simples
cuja finalidade é o próprio prazer do funcionamento. Esses exercícios caracterizam-se pela
repetição de gestos e de movimentos simples
e têm valor exploratório. Dentro desta categoria podemos destacar os seguintes jogos:
sonoro, visual, tátil, olfativo, gustativo, motor e
de manipulação (PIAGET, 1995, p. 56).
Jogo Simbólico - Entre os dois e os
seis anos a tendência lúdica predominante
se manifesta sob a forma de jogo simbólico.
Nesta categoria o jogo pode ser de ficção
ou de imitação, tanto no que diz respeito à
transformação de objetos quanto ao desempenho de papéis. A função do jogo simbólico
consiste em assimilar a realidade. É através
do faz-de-conta que a criança realiza sonhos
e fantasias, revela conflitos interiores, medos
e angústias, aliviando tensões e frustrações.

O jogo simbólico é também um meio de
auto expressão: ao reproduzir os diferentes
papéis (de pai, mãe, professor, aluno etc.),
a criança imita situações da vida real. Nele,
aquele que brinca dá novos significados aos
objetos, às pessoas, às ações, aos fatos etc.,
inspirando-se em semelhanças mais ou menos fiéis às representadas. Dentro desta categoria destacam-se os jogos de faz -de-conta,
de papéis e de representação (estas denominações variam de um autor para outro),
(FRIEDMANN, 1995, p. 56).
O teatro, os contos, as fábulas são elementos para se trabalhar os jogos simbólicos,
pois é nesta fase a criança exterioriza todos
os seus sentimentos, elas imitam as situações
que são vivenciadas no seu dia-a-dia. A imaginação é fundamental para a realização destes jogos. Para a autora Adriana Friedmann a
terceira forma é o:
Jogos de Regras - Começam a se manifestar entre os quatro e sete anos e se desenvolvem entre os sete e os doze anos. Aos
sete anos a criança deixa o jogo egocêntrico,
substituindo-o por uma atividade mais socializada onde as regras têm uma aplicação efetiva e na qual as relações de cooperação entre
os jogadores são fundamentais. No adulto,
o jogo de regras subsiste e se desenvolve
durante toda a vida por ser a atividade lúdica do ser socializado. Há dois casos de
regras: - regras transmitidas - nos jogos que
se tomam institucionais, diferentes realidades
sociais, se impõem por pressão de sucessivas gerações (jogo de bolinha de gude, por
exemplo); - regras espontâneas - vêm da socialização dos jogos de exercício simples ou
dos jogos simbólicos. São jogos de regras de
natureza contratual e momentânea. Os jogos
de regras são combinações sensório motoras
(corridas, jogos de bola) ou intelectuais (cartas, xadrez) com competição dos indivíduos
e regulamentados por um código transmitido
de geração a geração, ou por acordos momentâneos (FRIEDMANN, 1995, p. 56).
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ENVOLVIMENTO DOCENTE NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A criança se empenha durante o brincar da mesma maneira que se esforça para
aprender a andar, a falar, a se desinibir, a comer. Esse esforço é tão intenso que, às vezes,
ela fica concentrada na atividade e em escuta
quando alguém a chama. Essa mobilização
presente nas condutas, lúdicas, por si só, deveria servir- -nos como indicativo a respeito
da importância que elas têm para as próprias
crianças (SEBER, 1995, p.53).
Utilizando muitas vezes os jogos e brincadeiras, os professores poderão estimular as
crianças para uma aprendizagem muito mais
fácil. O brincar é uma atividade normal do ser
humano. Ao brincar a criança fica tão envolvida com o que está fazendo que coloca na
ação seu sentimento e emoção.
Há também uma dúvida que paira em
torno do jogo. É o fato de condutas semelhantes apresentarem jogo e não jogo e com essa
conduta nem sempre o professor identifica
um jogo, uma vez que se pode manifestar
um comportamento que, externamente, tem a
semelhança de jogo sem que esteja presente
a motivação para o lúdico.
A criança consegue nomeá-lo sozinha
aspecto diário da sua vida. Quando a criança vive isoladamente, as brincadeiras podem
estimulá-las ao convívio do grupo, por isso é
extremamente importante que as escolas e os
professores saibam da importância do lúdico
para o desenvolvimento da criança:
Há também instituições que defendem
as brincadeiras, achando que as crianças
aprendem muito no decorrer dessas atividades. No entanto, os professores são orientados no sentido de estabelecer os temas das
brincadeiras, os papéis que os integrantes
dos grupos devem assumir como brincar, o
que dizer e assim por diante (SEBER, 1995,
p.52).

Então para o professor de educação infantil é muito importante incluir para a criança
com menos de três anos, o brinquedo, pois
ela não separa a situação imaginária da real.
O professor deve valorizar as ações de cooperação e solidariedade, para que as brincadeiras não se tornem apenas competitivas,
assim a criança desenvolverá sua autoconfiança respeitando suas limitações e possibilidades (SEBER, 1995).
A situação ideal do ensino-aprendizagem é aquela em que as atividades são de
tal maneira agradável e desafiadora que a
criança a considere um brincar e não obrigação como se vê na aprendizagem formal.
Dessa forma o brinquedo tem importância no
desenvolvimento, pois cria A criança experimenta, assim, situações de faz-de-conta ao
jogo regrado pela lógica (VYGOTSKY, 1984)
e na maioria das situações, o prazer como
distintivo do jogo.
Há casos em que o desprazer é o elemento que caracteriza e nem sempre o jogo
possui essa característica porque, em certos
casos, há esforço e desprezo na busca do
objetivo da brincadeira.
E, como salienta Seber (1995): “O professor tem que partir da realidade dos alunos,
ver suas necessidades, buscar alternativas de
interação. Ocorre que, na fase de mudança,
está tomada de consciência é importante, até
que venha a se incorporar com um novo hábito” (VASCONCELLOS,1995, p.74).
Novas relações entre situações no pensamento e situações reais criando assim uma
zona de desenvolvimento proximal que não
é outra coisa senão o nível atual de desenvolvimento potencial, determinado através da
resolução de um problema sobre a orientação
de um adulto ou com a colaboração de um
colega mais capaz (SEBER, 1995).

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

154

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

Segundo Seber (1995), o professor se
faz mediador do processo de ensino e aprendizagem usando especificidades nos jogos e
brincadeiras, tendo em mente também algumas perguntas, como:
• Quem são seus alunos?
• Quais são suas características?
• O que o professor quer neles desenvolver?
• Quais são as condições para desenvolver esse trabalho?
• Quais são: o tempo, o espaço e os
materiais destinados a ele?
• Como serão avaliados o desenvolvimento do trabalho e os objetivos alcançados?
Que tipo de participação pode esperar
dos alunos na educação infantil na criação
de variações dos jogos em geral? (SEBER,
1995).
De acordo com os autores Benjamin
(1984), Kishimoto (1994, 1997, 2002), Brougère (l998), para que seja contemplada essa
nova aprendizagem se faz necessário o professor observar:
1-Períodos razoavelmente longos entre
atividades dirigidas para que as crianças se
sintam à vontade para brincar;

3-Sala onde as crianças passam a
maior parte do seu tempo deve ter uma configuração visual e espacial que facilite o desenvolvimento da imaginação, para construções
de brincar;
4-Período em que a criança e o professor possam conversar sobre as brincadeiras
que vivenciaram as questões que utilizaram,
personagens que assumiram:
5-Que a brincadeira seja incorporada
no currículo como um todo e as questões
colocadas no seu desenrolar possam fazer
parte de pesquisas desenvolvidas em atividades dirigidas pelas crianças;
6-Professor mediador como elemento
integrante das brincadeiras, ora como observador e organizador, ora como personagem,
ora como elo e ligação entre a criança e os
objetos, acolhendo suas brincadeiras e atento
as suas questões, auxiliando nas reais necessidades e buscas em compreender e agir
sobre o mundo em que vivem.
O aprendizado não é desenvolvimento;
entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental
e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam
impossíveis de acontecer (VYGOTSKY, 2002,
p.118).

2-Materiais variados de fácil acesso
para as crianças, facilitando o aparecimento
das brincadeiras, levando em conta a idade
das crianças e coordenado pelo adulto responsável pelo grupo, quanto menor a criança
a variedade deve ser menor para que possam
explorar ao 18 máximo e iniciar um processo
de representação;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento do número de crianças nas escolas, as estatísticas do fracasso escolar
tornaram-se cada vez mais evidentes. O que faz com que alguns alunos aprendam e outros
não? Encontrar explicações para o fato, bem como os meios para sua superação constituiu-se
em motivações para a realização da pesquisa, ora em desenvolvimento, concebida com os
objetivos de detectar as causas geradoras de dificuldades na área de leitura e de escrita em
alunos de 5ª séries do Ensino Fundamental e verificar a eficiência das atividades de reflexão
e de operação sobre a língua como meios de superação dessas dificuldades, onde pretendemos provar que parte desse fracasso está diretamente relacionada à questão socioeconômica,
e a escola, como direito de todo cidadão deve desenvolver mecanismos que possibilitem o
sucesso do aluno com dificuldades de aprendizagem.
Aprendizagem prazerosa é um processo que ocorre enquanto a criança brinca, não
percebendo que está aprendendo. Desta forma elas se divertem e aprendem. Assim, aprendizagem e prazer aliados ao lúdico, transformam-se em aprendizagem prazerosa. Tais aprendizagens acontecem de forma natural, espontâneas, motivadas pelas brincadeiras.
O alcance social e prático deste trabalho está na possibilidade de se evidenciar que ao
aluno de baixa renda, de certa forma sofre uma espécie de exclusão pedagógica, em função
das suas dificuldades de aprendizagem oriunda da sua condição social, que acaba tornando-se uma exclusão social, pois este aluno, caso a escola, não assuma suas responsabilidades
acabará sendo vítima da evasão ou repetência, em função do seu padrão linguístico, o que
resultará na reprodução da exclusão social a que ele já está submetido.
O trabalho na Educação é um campo em desenvolvimento que possibilita não somente
o aprendizado do aluno, mas também a profissionalização do docente em busca de aulas
com rendimento positivo e satisfatória O aluno tem que ter o desejo pelo aprendizado, e essas
novas técnicas possibilita uma inserção satisfatória, fazendo com que uma simples aula se
torne menos exaustiva e mais apreciada.
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AS INFLUÊNCIAS AFRICANAS NA MÚSICA
RESUMO: A cultura brasileira e, logicamente, a rica música que se faz e consome no país estruturamse a partir de duas básicas matrizes africanas, provenientes das civilizações conguesa e iorubá.
A primeira sustenta a espinha dorsal dessa música, que tem no samba sua face mais exposta.
A segunda molda, principalmente, a música religiosa afro-brasileira e os estilos dela decorrentes.
Entretanto, embora de africanidade tão expressiva, a música popular brasileira, distancia-se cada
vez mais dessas matrizes. E caminha para uma globalização tristemente enfraquecedora. Já nos
primeiros anos da colonização, as ruas das principais cidades brasileiras assistiam às festas de
coroação dos “reis do Congo”, personagens que projetavam simbolicamente em nossa terra a
autoridade, com quem os exploradores quatrocentistas portugueses trocaram credenciais em
suas primeiras expedições à África subsaariana. Esses cortejos de “reis do Congo”, na forma de
congadas, congados ou cucumbis (do quimbundo kikumbi, festa ligada aos ritos de passagem
para a puberdade), influenciados pela espetacularidade das procissões católicas do Brasil colonial
e imperial, constituíram, certamente, a velocidade inicial dos maracatus, dos ranchos de reis
(depois carnavalescos) e das escolas de samba – que nasceram para legitimar o gênero que
lhes forneceu a essência. Sobre as origens africanas do samba, no início do século XX, a partir
da Bahia, circulava uma lenda, segundo a qual o vocábulo teria nascido de dois verbos da língua
iorubá: san, pagar, e gbà, receber. Entre os quiocos de Angola, é verbo que significa “cabriolar,
brincar, divertir-se como cabrito”. Entre os bacongos angolanos e congoleses o vocábulo designa
“uma espécie de dança em que um dançarino bate contra o peito do outro”. Responsáveis pela
introdução, no continente americano, de múltiplos instrumentos musicais, como a cuíca ou puíta, o
berimbau, o ganzá e o reco-reco, bem como pela criação da maior parte dos folguedos de rua até
hoje brincamos, foram certamente africanos do grande grupo etnolinguístico banto que legaram à
música brasileira as bases do samba e a grande variedade de manifestações que lhe são afins.

Palavras-chave: Cultura brasileira; Música Africana; Festa; Samba.
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

159

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

INTRODUÇÃO

E

m todos os currículos escolares, esta mudança criou a necessidade de produção
de material didático específico, adaptado aos vários graus e às diversas faixas etárias da população escolar brasileira. Considerando o atendimento à demanda de
projetos educacionais empreendidos pelas associações culturais e pelos grupos organizados
do Movimento Negro, notadamente os cursos de pré-vestibular, os cursos profissionalizantes e
os cursos noturnos em geral, a Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério
da Cultura, adotou como prioridade a produção de suportes pedagógicos apropriados aos
jovens e adultos, público alvo destes projetos.
Ubiratan de Castro Araújo, Presidente da Fundação Cultural Palmares, diz que: Acreditamos que o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileiras representará um passo fundamental
para um convívio social caracterizado pelo mútuo respeito entre todos os brasileiros, na medida
em que todos aprenderão a valorizar a herança cultural africana e o protagonismo histórico
dos africanos e de seus descendentes no Brasil. (ARAÚJO, Ubiratan, Castro de. Presidente
Fundação Cultural Palmares).
Nas palavras de Pereira, temos que: Quatro anos após a sanção da lei 10.639/03 e
quase três da aprovação e ampla divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Étnico-Racial, ainda está desequilibrada, nos sistemas educacionais, a balança
entre as medidas de implementação e o “corpo mole”, ou indiferença, menosprezo, ou ainda
simples ignorância mesmo, que a empurram para o rol das “leis que não pegaram!” (PEREIRA, 2007, p. 1).
Depois de quatro anos da sanção da referida Lei e mesmo com a publicação em 2004
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana percebeu-se que os alunos, os professores e a escola ainda não estavam devidamente preparados para colocá-las em prática.
Muitos alunos, inclusive de origem afro-brasileira, sequer sabiam da existência da lei.
Por sua vez, os professores enfrentavam dificuldades em apresentar adequadamente essa
temática em suas aulas porque não tirem em seus cursos de formação docente acesso aos
conteúdos relativos à história e
à cultura afro-brasileira, e nem mesmo contam com material didático apropriado. As
escolas, de outro lado, fecham o círculo vicioso, porque não tinham como cobrar dos professores aplicação da exigência legal por falta de condições objetivas para tanto.
Os objetivos deste trabalho são estudar o conceito de cultura e diferentes linguagens
artísticas, verificar o trabalho didático do ensino da arte e cultura; enfatizar a importância das
atividades culturais para a sociedade e verificar o papel do educador para ajudar a democratizar a cultura.
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Para isto realizou-se pesquisas exploratórias do assunto em questão.
• Arte e Cultura
• Cultura e evolução
• O valor da arte e cultura para formação da pessoa
• Linguagens artísticas
• O papel do educador mediante a arte e cultura
A contribuição dos negros na construção da sociedade brasileira é evidente. É possível
notar sua influência desde simples superstições até o modo de viver do brasileiro. O cantar,
o dançar, o sentir, o produzir e até mesmo o refletir foram características legadas por meio
dos negros. Essa grande influência teve início a partir do tráfico negreiro, em que milhões de
africanos foram forçados a sair de seu continente de origem para exercer trabalho escravo
no Brasil.
O negro foi considerado mercadoria no Brasil a partir do final do século XVI, quando
os colonizadores portugueses começaram a substituir a mão-de-obra indígena pela negra. E
partir desse momento, o negro se tornou importante no cenário brasileiro. Ele foi introduzido
em todas as áreas de trabalho, como a do artesanato, a agrícola e a doméstica.
É necessário salientar que o negro não veio sem cultura do seu local de origem. Ao
entrar no Brasil ele viu uma realidade totalmente diferente da que vivia, visto que para o
colonizador europeu eles eram considerados somente como mão-de-obra, mas o negro no
continente africano vivia em tribos, lá ele era príncipe. A heterogeneidade cultural das etnias
africanas era imensa, ou seja, lá se tinha uma prática cultural diferenciada, dependendo da
região à qual pertencia.
A contribuição do povo africano para a formação brasileira foi primordial tanto na composição física da população quanto na conformação do que viria a ser cultura, isso inclui várias
dimensões, como a culinária, língua, música, religião, estética, valores sociais e estruturas
mentais.
Vale ressaltar que a cultura africana também incorpora traços indígenas e europeus. Assim, é possível dizer que esse grande intercâmbio cultural vai além de regiões, para se tornar
uma cultura única, a cultura brasileira, considerada uma das mais ricas, fazendo do Brasil um
país de grande miscigenação cultural e racial.
Cultura é um processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração em geração
que se aprende com os ancestrais e se cria e recria no cotidiano do presente, na solução dos
grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrentam, é importante reconhecer que
todos os povos produzem cultura e que cada um tem uma forma diferente de se expressar e
aceitar a diversidade cultural.
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CONTRIBUIÇÕES NA MÚSICA E DANÇA
O negro deu seu ritmo à música brasileira. Também lhe deu nomes, como chorinho
ou samba. Por isso se diz que a música popular brasileira nasceu na África. A raiz negra
está em tudo: no samba, no pagode, no afoxé, nas festas folclóricas como a do maracatu.
Além dos ritmos, os africanos trouxeram também instrumentos, como o berimbau, a cuíca
e outros instrumentos de percussão, como o
atabaque e o berimbau.
O samba era chamado pelos angolanos de semba. Esse gênero musical foi se
transformando, ganhou novos instrumentos,
chegou ao Rio de Janeiro e atualmente é característico de todas as regiões brasileiras.
Mistura de dança, luta e música, a capoeira também surgiu com os negros, que a
utilizavam como arma de defesa. Durante a
escravidão, reuniam-se em roda depois do
trabalho para cantar, dançar, jogar capoeira
ou reverenciar com música os seus orixás.
Batiam palmas, batucavam, revivem suas tradições. E assim a música negra se afirmava
em meio a tanto sofrimento.
Os escravos misturavam instrumentos
musicais, dança e luta, enganando seus Senhores de Engenho, que pensavam estarem
eles apenas dançando. A capoeira sofreu repressão por grande parte das autoridades policiais e também os senhores de engenho perseguiam os escravos praticantes de capoeira,
porque a atividade dava ao capoeirista um
sentido de nacionalidade, individualidade e
auto confiança, formando grupos coesos e jogadores ágeis e perigosos e também porque,
às vezes, no jogo, os escravos se machucavam, o que era economicamente indesejável.
O capoeirista era considerado um marginal, um delinquente. O Decreto-lei 487 acabou temporariamente com a capoeira, mas
os negros resistiram até a sua legalização.
Mas, as coisas mudaram em fins da década de 30 do século passado. Um capoeirista
chamado Manuel dos Reis Machado, Mestre

Bimba foi convidado por Juracy Montenegro
Magalhães, a ir ao Palácio do Governo baiano. Mestre Bimba ficou assustado, achou que
seria preso. Para sua surpresa, o governador
queria que se apresentasse com seus alunos
para mostrar a nossa herança cultural para
amigos e autoridades no
Palácio do Governo em 09 de julho de
1937, Mestre Bimba conseguiu o registro de
sua Academia, a primeira reconhecida no
país. Nesse ano, inicia-se a ascensão sociocultural da capoeira, que volta ao cenário cultural, estando presente na música, nas artes
plásticas, na literatura, nos palcos...
Em 15 de julho de 2008 a capoeira foi
reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e registrada como Bem Cultural de Natureza Imaterial. No período da escravidão havia
sim artistas afro-brasileiros e alguns até ficaram famosos, mas a maioria só foi descoberta muito depois de sua morte. Um pouco
depois do período escravocrata, conhecemos
alguns músicos negros, pioneiro da chamada
música popular brasileira, como José Antônio
da Silva Callado e Pixinguinha.
Muito depois, na década de 30, os artistas afro-brasileiros ganharam o seu espaço,
sobretudo com o boom do rádio. E aí, milhões de pessoas ouviam os artistas negros.
Maracatu Foi um tempo em que intelectuais
e artistas começaram a reivindicar uma nova
percepção de Brasil, como o país da miscigenação e da democracia racial.
Foi Carmem Miranda, uma mulher branca, a eleita "Rainha do Samba". Não por acaso.
Sabe-se que a artista divulgava a música de
artistas negros, quando eles não conseguiam
trabalho. Sabem-se ainda, por sua insistência
e influência muitos artistas negros saíram do
anonimato para subir aos palcos, incluindo
nesse grupo grandes nomes como Dorival
Caymmi e Sinval Silva, motorista de Carmem
e autor do clássico “Adeus Batucada". Mesmo assim, até o final da década de 50, foram
poucos os artistas negros que conseguiram
ter contratos assinados com gravadoras.
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Nos anos 60, muitas composições sobre personagens negros eram racistas e ninguém reclamava. Apesar da ingenuidade de
canções como "O teu cabelo não nega mulata. Mas como a cor não pega, mulata. Mulata
eu quero teu amor", está na cara o sinal de
preconceito. "Mas como a cor não pega" fala
da negritude como se fala de uma doença.
Gilberto Gil e Caetano Veloso, através
de suas composições, colaboraram para que
a força política do negro fosse mais reconhecida. Depois deles, vários artistas negros despontaram no hip-hop, rap ou samba com a
deliberada intenção de despertar o orgulho
negro entre os jovens.
Outra grande contribuição da cultura africana se mostra à mesa, pratos como o vatapá,
acarajé, caruru, mungunzá, sarapatel, baba de
moça, cocada, bala de coco e muitos outros
exemplos são iguarias da cozinha brasileira e
admirada em todo o mundo. Mas nenhuma
receita se iguala em popularidade à feijoada.
Originada das senzalas, era feita das sobras de
carnes que os senhores de engenhos não comiam. Enquanto as partes mais nobres iam para
a mesa dos seus donos, aos escravos restavam
as orelhas, pés e outras partes dos porcos, que
misturadas com feijão preto e cozidas em um
grande caldeirão, deram origem a um dos pratos mais saborosos e degustados da culinária
nacional. Carneiro, por exemplo, diz que.
A feijoada é o prato nacional por excelência. Suas origens prestam-se às mais especulativas interpretações e costuma-se apresentá-la como a expressão da fusão racial
brasileira, um prato feito pelos negros com
as partes menos nobres do porco e com o
feijão, de origem americana, num cozido de
técnica europeia. Na verdade, tanto os produtos (porco, leguminosas, alho e cebola) como
a técnica são de origem europeia, mais especificamente ibérica e, se quisermos buscar
uma origem mais longínqua, judia sefardita.
Pasmem! A feijoada tem origem judaica [...].
Mas e o porco? É claro que o porco vem depois (CARNEIRO, 2005, p. 76).

A feijoada se tornou um dos pratos mais
utilizados pelos brasileiros, quem não gosta
de uma bela feijoada, ela faz parte da alimentação do nosso dia a dia.
A cultura africana chegou ao Brasil
com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o
tráfico negreiro transatlântico. A diversidade
cultural da África refletiu-se na diversidade
dos escravos, pertencentes a diversas etnias
que falavam idiomas diferentes e trouxeram
tradições distintas. Os africanos trazidos ao
Brasil incluíram bantos, nagôs e jejes, cujas
crenças religiosas deram origem às religiões
afro-brasileiras, e os hauçás e malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe.
Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam
o português, eram batizados com nomes
portugueses e obrigados a se converter ao
catolicismo.
Os africanos contribuíram para a cultura
brasileira em uma enormidade de aspectos:
dança, música, religião, culinária e idioma. Os
bantos, nagôs e jejes no Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás praticados atualmente
em todo o território. Largamente distribuída
também é a umbanda, que mistura elementos
africanos com o catolicismo e o espiritismo,
incluindo a associação de santos católicos
com os orixás.
A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai
o azeite-de-dendê. Este azeite é utilizado em
vários pratos de influência africana como o
vatapá, o caruru e o acarajé.
Na música a cultura africana contribuiu
com os ritmos que são a base de boa parte
da música popular brasileira, que terminaram
dando origem a vários gêneros musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais
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brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. O berimbau é
o instrumento utilizado para criar o ritmo que
acompanha os passos da capoeira, mistura
de dança e arte marcial criada pelos escravos
no Brasil colonial.
A valorização da arte africana só aconteceu no final do século XIX, com a realização
de uma exposição em Bruxelas, em 1897. A
partir daí, ela se tornou fonte de inspiração
para alguns dos principais artistas europeus,
como Matisse, Braque e Picasso. Para essa
cultura ancestral, todos os objetos do mundo
estão ligados entre si e estão ligados ao corpo e ao espírito. A arte está sempre associada aos eventos e atividades da vida cotidiana,
do nascimento à morte. Para o artista africano, nada é fixo ou estático, tudo é animado
por um movimento cósmico. A arte é conhecimento e não imitação da natureza.
Devido ao jogo de interesse econômico
do reino de Portugal e de comerciantes brasileiros foi criado um comércio escravagista
com várias etnias reunidas no Brasil com suas
culturas, e para evitar que houvesse rebeliões,
os senhores brancos agrupavam os escravos
em senzalas, sempre evitando juntar os originários de mesma nação, por esse motivo
houve uma mistura de povos e costumes, que
foram concentrados de forma diferente nos diversos estados do país com isto deu lugar a
um modelo de religião chamado Candomblé,
palavra denominada de Candomblé, significando culto e oração, que teve no Brasil terreno
fértil para sua propagação na tentativa de resgatar a atmosfera mística da pátria distante,
pois o contato direto com a natureza fazia com
que atribuíssem todos os tipos de poder a ela
e que ligassem seus deuses aos elementos
nela presentes. Diversas divindades africanas
foram tomando força na terra dos brasileiros. O
fetiche marca registrada de muitos cultos praticados na época, associado à luta dos negros
pela libertação e sobrevivência, à formação
dos quilombos e a toda a realidade da época
acabaram impulsionando a formação de religiões muito praticadas atualmente.

O Candomblé foi a religião que mais
conservou as fontes do panteão africano, servindo como base para o assentamento das
divindades que regeriam os aspectos religiosos da Umbanda.
E os deuses do Candomblé têm origem
nos ancestrais africanos divinizados há mais
de cinco mil anos, com isto muitos acreditam
que esses deuses eram capazes de manipular as forças naturais, por isso, cada orixá tem
sua personalidade relacionada a um elemento
da natureza, para cada Orixá há um toque, um
tipo de canto, um ritmo, uma dança, um modo
de oferenda, uma forma de incorporação, um
local próprio que em seu redor são construídas casinhas para assentos dos santos, e
uma saudação diferente e as suas reuniões
são realizadas de acordo com certos preceitos. As cerimônias são realizadas com cânticos, em geral, em língua nagô ou yorubá. Os
cânticos em português são em menor número
e refletem o linguajar do povo. Há sacrifícios
de animais ao som de cânticos e danças, e a
percussão dos atabaques constitui a base da
música, e no Brasil existem diferentes tipos de
Candomblé que se diferenciam pela maneira
de tocar os atabaques e pela língua do culto.
A Umbanda incorpora os adeptos dos
deuses africanos como caboclos pretos velhos, crianças, boiadeiros, espíritos das águas,
eguns, exus, e outras entidades desencarnadas na Terra, sincretizando geralmente as religiões católica e espírita.
O chefe da casa é conhecido como Pai
de Santo e seus filiados são os filhos ou filhas
de santo. O Pai de Santo principia a cerimônia com o cruzamento e a defumação dos
presentes e do local. Seguem-se os pontos,
cânticos sagrados para formar a corrente e
fazer baixar o santo. Muitos são os orixás invocados na cerimônia de Umbanda. Também
se invocam pretos velhos, índios, caboclos,
ciganos.
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Os negros trazidos da África como escravos geralmente eram imediatamente batizados e obrigados a seguir o Catolicismo. A
conversão era apenas superficial e as religiões de origem africana conseguiram permanecer através de prática secreta ou o sincretismo com o catolicismo.
Em maior ou menor grau, as religiões
afro-brasileiras mostram influências do Catolicismo. O sincretismo manifesta-se igualmente
na tradição do batismo dos filhos e o casamento na Igreja Católica, mesmo quando os
fiéis seguem abertamente uma religião afro-brasileira.
Já no Brasil colonial os negros e mulatos, escravos ou forros, muitas vezes associavam-se em irmandades religiosas católicas.
A Irmandade da Boa Morte e a Irmandade
de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos foram das mais importantes, servindo
também como ligação entre o catolicismo e
as religiões afro-brasileiras.
A própria prática do catolicismo tradicional sofreu influência africana no culto de
santos de origem africana como São Benedito, Santo Elesbão, Santa Efigênia e Santo
Antônio de Noto (Santo Antônio de Categeró
ou Santo Antônio Etíope); no culto preferencial de santos facilmente associados com os
orixás africanos como São Cosme e Damião
(ibejis), São Jorge (Ogum no Rio de Janeiro),
Santa Bárbara (Iansã); na criação de novos
santos populares como a Escrava Anastácia;
e em ladainhas, rezas (como a Trezena de
Santo Antônio) e festas religiosas (como a
Lavagem do Bonfim onde as escadarias da
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, Bahia são lavadas com água de cheiro
pelas filhas-de-santo do candomblé).
As igrejas pentecostais do Brasil, que
combatem as religiões de origem africana, na
realidade têm várias influências destas como
se nota em práticas como o batismo do Espírito Santo e crenças como a de incorporação de entidades espirituais (vistas como
maléficas). Enquanto o Catolicismo nega a

existência de orixás e guias, as igrejas pentecostais acreditam na sua existência, mas
como demônios. Inicialmente desprezadas,
as religiões afro-brasileira foram ou são praticadas abertamente por vários intelectuais e
artistas importantes.
No Rio de Janeiro, a modalidade mais
tradicional do samba é o partido-alto, um samba cantado em forma de desafio por dois ou
mais participantes e que se compõe de uma
parte coral e outra solada. Essa modalidade
tem raízes profundas nas canções do batuque angolano, em que as letras são sempre
improvisadas de momento e consistem geralmente na narrativa de episódios amorosos,
sobrenaturais ou de façanhas guerreiras. Havia negros que adquiriam fama de grandes
improvisadores e eram escutados com o mais
religioso silêncio e aplaudidos com o mais frenético entusiasmo. A toada que cantavam era
sempre a mesma, e invariável o estribilho que
todos cantavam em coro, batendo as mãos
em cadência e soltando de vez em quando
gritos estridentes.
Depois de um tempo o samba começa a ganhar feição urbana. Nas festas dessa
comunidade a diversão era geograficamente
estratificada: na sala tocava o choro, o conjunto musical composto basicamente de flauta, cavaquinho e violão; no quintal, acontecia
o samba rural batido na palma da mão, no
pandeiro, no prato-e-faca e dançado à base
de sapateados, peneiradas e umbigadas. Daí
que, em conclusão, todos os ritmos e gêneros existentes na música popular brasileira de
consumo de massa, quando não são reprocessamento de formas estrangeiras, se originam do samba ou são com ele aparentados.
Com relação às escolas de samba cariocas, cujos terreiros (terreiros e não “quadras”, como hoje) até os anos de 1970 obedeciam a um regimento tácito semelhante ao
dos barracões de candomblé, com acesso
à roda permitido somente às mulheres, por
exemplo. Os primeiros sambas-enredo eram
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prio samba, da realidade dos sambistas. Com
a oficialização dos concursos, na década de
1930, veio a exaltação dirigida de personagens e fatos históricos. Os enredos passaram
a contar a história do ponto de vista da classe
dominante, abordando os acontecimentos de
forma nostálgica e ufanística.
Mas, se a ingerência governamental já
não era tão forte, pelo menos enquanto cerceamento da liberdade na criação dos temas,
um outro tipo de interferência começava a
nascer: a dos cenógrafos de formação erudita
ou treinados no show-business, criadores desses enredos, os quais imprimiram ao carnaval
das escolas a feição que ele hoje ostenta e
que, direta ou indiretamente, selaram o destino dos sambas-enredo. Tanto que, no final do
século XIX, o samba-enredo é um gênero em
franca decadência. Em cerca de 60 anos de
existência, no entanto, a modalidade mostrou
sua força em dezenas de obras antológicas.
Entre os enredos apresentados pelas
escolas de samba cariocas das várias divisões, a partir de 1948, muitos fazem referência mais direta à África.Sobre a predominância, nesses sambas, de temas ligados ao
universo iorubano, observe-se que isso ocorre pela maior visibilidade que essa matriz tem
no Brasil, notadamente através da Bahia. A
Bahia, graças principalmente à sua capital, é
internacionalmente conhecida pela riqueza de
suas tradições africanas, apropriadas como
verdadeiros símbolos nacionais brasileiros.
A influência da cultura africana é estampada nas cores, formas e estilo da moda atual
afro-brasileira. Isso pode ser observado na utilização de tecidos coloridos, ou mesmo agregando nessa moda, artefatos regionais, como
a renda e o bordado. Falar de uma moda afro
é tentar sintetizar parte de uma cultura muito
rica e vasta. Um grupo é identificado pelas
suas vestimentas, seus costumes, sua cultura.
Criando assim um estilo próprio. A valorização desse estilo é resultado da nossa política
de afirmação. Sim, a moda também é uma
ferramenta importante para nossa identidade.

Exportamos para ruas, elementos da
nossa religiosidade afro-brasileira, sem que
pra isso perdessem seu valor sagrado, sendo
preservados no seu espaço religioso. Isso é
feito utilizando uma releitura dessas peças,
como é o caso, por exemplo, da utilização
das batas. O nome é o mesmo, mas não é
a mesma bata que utilizamos nos momentos
ritualísticos. Tem semelhanças de formas e
cores. Podendo combinar essas batas não
ritualísticas, com saias curtas ou mesmo com
jeans do dia-dia.
Os povos do continente africano costumam usar trajes, pinturas corporais, tecidos
e adornos, conforme as identidades de seus
devidos grupos. Geralmente as pinturas são
usadas em cerimônias, para enfeitar o corpo
ou para exibir o estilo de sua tribo, todas as
pinturas tem um significado diferente.
A vestimenta africana tradicional é o traje usado pelos povos nativos do continente,
por vezes substituída por roupas ocidentais introduzidas pelos colonizadores europeus. Ao
nordeste da África, particularmente no Egito,
a vestimenta foi influenciada pela cultura do
Oriente Médio. Usa-se o Bògòlanfini, que é
bastante ornamentado e guarnecido por uma
gola em V. O Boubou é mais simples, mais
ainda que o Jellaba, apesar das cores e padrões alcançarem grande beleza, especialmente entre os Tuaregues, conhecidos pela
tintura com índigo.
A influencia ocidental chega através de
roupas usadas vendidas no mercado africano.
Essas "roupas de branco usadas" conhecidas
por mitumba são bastante comuns em algumas partes do continente. Há muita polêmica
em torno delas. Os críticos consideram uma
ameaça às manufaturas locais e queixam-se
da exploração dos consumidores. Outros argumentam que essas roupas competem por
preço baixando a qualidade dos produtos locais.
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O fato é que estão disponíveis nas feiras
e mercados, mesmo nos países que tentaram
bani-las, o que aponta para o apetite por esse
gênero mitômano. Porém prevalece o uso de
roupa larga e clara, para se adaptar ao clima
quente, em qualquer tipo de roupa.

O milho e as nozes são as principais fontes de preparação das refeições, sejam elas doces ou salgadas, as frutas tornam-se únicas no
modo de produção e cultivo, gerando sempre
uma boa exportação, e não deixando muitos
alimentos nas regiões mais pobres da África.

A vestimenta das mulheres africanas
baseia-se, em grande parte, em panos ou
cangas que enrolam no corpo como vestidos, cangas, capulanas, etc. São belos tecidos cuja padronagem e acabamentos são
reconhecidos mundialmente. Os africanos,
mais do que ninguém, falam através de seus
panos.

Inspirado na preparação de comidas
africanas, o Brasil manteve-se como um dos
primeiros países a se dedicar à produção de
pratos antes já tradicionais na África. Exemplos
de degustação e aprovação por maior parte da
população brasileira é o feijão preto, o cuscuz
e canjica, todos esses trazidos pelos escravos
africanos em plena época de colonização, a
caça também na época por peixes como faziam os índios foi substituídos por animais que
oferecem maior qualidade e gordura, como o
boi, porco e galinha, carnes essas utilizadas
ainda nas aldeias africanas como símbolo de
força e motivação a trabalhos de peso grande,
como o africano que trabalha no campo.

As africanas veem uma roupa Gucci e
Dior, copiam o modelo e dizem para o costureiro: quero igual a este. Com uma vantagem:
elas adaptam a roupa ao próprio gosto. O
que importa é se o tecido é bom, se a roupa
é bem feita. Na África, o hábito de comprar
um tecido e levá-lo para os profissionais que
o cortam e costuram ao seu modo ainda é
preservado, assim como foi comum em um
Brasil não muito distante.
A prática de mandar fazer vestidos,
saias e blusas é tão comum que, nas feiras
livres, veem-se homens e mulheres com máquinas de costura sentadas no chão à espera
de clientes que chegam com croqui na mão.
Eles também têm catálogos com desenhos
que são propostos pelas africanas, estas,
como em outros países, bem mais propensas
à moda do vestir do que a eles.
É extremamente difícil analisar e separar
as verdadeiras comidas tradicionais africanas,
já que o país sempre contou com uma enorme dominação de países europeus e asiáticos. Mas sua cultura na arte de cozinhar está
certamente em pratos únicos e irresistíveis,
como os feitos a partir de alimentos essencialmente particulares de sua cultura local,
como os legumes, frutas, carnes e grãos, esses semelhantes à produção no Brasil por
serem muito cultivados em regiões tropicais.

O famoso óleo de dendê, o leite de
coco, a noz moscada, todos esses são produtos típicos africanos que atualmente são
indispensáveis em muitos pratos mundiais. A
culinária africana traz muitos alimentos que no
Brasil são fonte de energia, saúde e requinte
como a mandioca, alimento esses utilizados
pelos africanos como um meio de diminuir a
morte causada por desnutrição.
Inicialmente, os portugueses ocuparam
o litoral oeste do continente africano guiados
pela esperança de encontrar ouro. O relacionamento com a população nativa era razoavelmente pacífica, tanto que os europeus
chegavam a casar com mulheres africanas.
Mas registros apontam que por volta de 1470
o comércio de escravos oriundos da África
tinha se tornado o maior produto de exploração vindo do continente. No século XV Portugal e Europa eram os principais destinos
para a mão de obra escrava do continente
africano. Foi a colonização no Novo Mundo
que mudou a rota do mercado consumidor
de escravos e fez com que o comércio fosse
praticado em grande escala.
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Os escravos capturados na África eram
provenientes de várias situações: poderiam
ser prisioneiros de guerra; punição para indivíduos condenados por roubo, assassinato,
feitiçaria ou adultério; indivíduos penhorados
como garantia de pagamento de dívidas; raptos em pequenas vilas ou mesmo troca de um
membro da comunidade por alimentos;
A maior parte dos escravos vindos da
África Centro-Ocidental era fornecida por chefes políticos ou mercadores, os portugueses
trocavam algum produto pelos negros capturados.
Desde os primeiros registros de compras de escravos feitos em terras brasileiras
até a extinção do tráfico negreiro, calcula-se
que tenham entrado no Brasil algo em torno
de quatro milhões de escravos africanos. Mas
como o comércio no Atlântico não se restringia ao Brasil, a estimativa é que o comércio
de escravos por essa via tenha movimentado
cerca de 11,5 milhões de indivíduos vendidos
como mercadorias.
A saudade da terra natal (banzo) e o
descontentamento com as condições de vidas
impostas eram a principal razão das fugas, revoltas e até mesmo dos suicídio dos escravos.
A “rebeldia” era punida pelos feitores com torturas que variavam entre chicotadas, privação
de alimento e bebida e o “tronco”. Durante essas punições, os negros tinham seus ferimentos salgados para provocar mais dor.
Navios negreiros ou navios tumbeiros
eram os nomes dados aos navios que realizavam o transporte de escravos, originários
especialmente da África, até o século XIX.
A história dos navios negreiros é das
mais comoventes. Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e
sem nenhum cuidado com a higiene.
Conviviam no mesmo local, a fome, a
sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes
e os mortos. Em média transportava-se 400
negros em cada compartimento desses.

Sem a menor preocupação com a condição dos negros, os responsáveis pelos
navios negreiros amontoavam negros acorrentados como animais em seus porões que
muitas vezes advinham de diferentes lugares
do continente africano, causando o encontro
de várias etnias e que por vezes eram também
inimigas. Seus corpos eram marcados pelas
correntes que os limitavam nos movimentos,
as fezes e a urina eram feitas no mesmo local
onde permaneciam.
Os movimentos das caravelas faziam
com que muitos passassem mal e vomitaram
no mesmo local. Os alimentos simplesmente
eram jogados nos compartimentos uma ou
duas vezes por dia, cabendo aos próprios negros promover a divisa da alimentação. Como
os integrantes do navio não tinham o hábito
de entrar no porão, os mortos permaneciam
ao lado dos vivos por muito tempo.
Quando o navio encontrava alguma dificuldade durante seu trajeto, o comandante
da embarcação ordenava que os negros moribundos ou mortos fossem lançados ao mar,
como alternativa para reduzir o peso do navio.
Nestes casos, o mar acabava se tornando a
única saída dos negros para a luz, antes de
chegarem aos destinatários do comércio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa foram analisados os
documentos do ministério da educação brasileira, assim como, tem aportes os trabalhos
dos autores: Carneiro(2005), Souza(2006) e
Varjão(2010) que abordam as temáticas ou
questões sobre a assunto ou tema em questão discutido neste artigo.
Esta pesquisa de base bibliográfica,
de abordagem descritiva. Na presente pesquisa foram analisados alguns documentos,
leis, teses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão das influências da cultura africana
no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que os africanos tiveram grande importância na cultura brasileira. Muitas
foram as influências trazidas por eles. Na culinária os pratos como o vatapá, acarajé, caruru,
mungunzá, sarapatel, baba de moça, cocada, bala de coco com a popularidade da feijoada e
muitos outros exemplos são iguarias da cozinha brasileira e admirada em todo o mundo. Na
música e na dança com o samba e a capoeira, na religião que em algumas regiões mantém
suas raízes africanas, e na arte com suas telas produzidas por tecelões.
A cultura afro-brasileira recebe este nome por influenciar os costumes brasileiros desde
o tráfico de escravos africanos. Ela acarreta mudanças em diversos aspectos, pois podemos
encontrá-la na música popular, nas religiões, na culinária entre outros.
Os estados mais conhecidos que sofreram essa influência foram: Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os negros que vinham da África eram obrigados
a acompanhar o catolicismo. Muitas religiões praticam até hoje costumes que foram implantados pelos negros que chegaram ao Brasil, entre elas estão o Candomblé que é pertencente
a todos os estados do Brasil, o Xangô do Nordeste, que se concentra em Pernambuco e o
Terecôque é mais frequentada no Maranhão.
Apresenta grandes pratos que tiveram influência do povo africano, como a feijoada, que
era servida nas senzalas para os escravos, no território baiano, temos o acarajé, o vatapá
e a moqueca, que até hoje possui ingredientes importados da África, como por exemplo o
azeite-de-dendê.
Vários estilos musicais foram influenciados pela cultura africana em nosso país, como o
samba, o maxixe e outras. Nelas usam-se instrumentos que apresentam igualdade em outros
países que é o atabaque, o tambor e o berimbau.
Conclui-se nesse contexto, que a histórica do povo africano é rica, e que apesar da
aculturação, do sofrimento, e das grandes batalhas por direitos, os negros se tornaram um
fator preponderante na construção do Brasil de hoje. E apesar da necessidade de políticas
públicas que apoiem o desenvolvimento social, econômico e política da comunidade brasileira,
o negro foi e sempre será um dos alicerces dessa nação.
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AS DIVERSIDADES DE GÊNEROS
RESUMO: Em pleno século 21, ainda tratamos meninos e meninas de modo desigual. Precisamos
mudar essa realidade juntos, questionando nossos hábitos, mudando nossos comportamentos e
educando nossas crianças para a igualdade. Em casa, na escola, entre amigos, em todo lugar.
Todos têm um papel importante. Por isso, lançamos o desafio: Ninguém deve ser discriminado por
ser menina ou ser menino, do mesmo modo que por questões de raça ou classe social. Todas as
pessoas merecem respeito. Meninas e meninos têm os mesmos direitos. Em casa, na escola, na
quadra, em qualquer lugar. Não existem brinquedos de menino e brinquedos de menina, assim
como não existem coisas de menino e de menina. Todo mundo pode brincar do que gosta, e isso
ajuda as crianças a se desenvolver plenamente. Tanto as meninas quanto os meninos precisam
de cuidados. E cuidar – da casa, das crianças, dos animais, por exemplo – é algo para todas
as pessoas. Meninas e meninos têm o direito de expressar seus sentimentos livremente. Inclusive
chorando. Meninos e meninas têm direitos iguais de usar os espaços públicos, de expressar
seus desejos e opiniões. Ninguém tem o direito de tocar o corpo delas sem autorização. Cada
criança é dona de seu próprio corpo e precisa ter autonomia sobre ele. O machismo é ruim para
as meninas e para os meninos também, pois restringe a liberdade e o potencial das pessoas.

Palavras-chave: Identidade; Diversidade; Igualdade; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo promover o debate no campo da educação em torno
das desigualdades de gênero, bem como discutir e aprofundar os temas relativos
à sexualidade, especialmente no que diz respeito à construção das identidades
sexuais. Trata-se de discutir as relações de poder que se estabelecem socialmente, a partir
de concepções naturalizadas em torno das masculinidades e feminilidades. As expectativas
sociais e culturais depositadas em meninos e meninas, homens e mulheres, quando não atendidas, geram violências de toda a ordem. A escola, como um espaço social importante de
formação dos sujeitos, tem um papel primordial a cumprir, que vai além da mera transmissão
de conteúdos.
Não faz diferença se menina veste azul e menino, rosa. Mas por que ainda é tão difícil
romper os estereótipos de gênero e educar igualmente nossas alunas e nossos alunos?
A discriminação sistemática contra meninas e mulheres é tanto uma das causas como
um dos resultados das desigualdades. Cada vez mais, ela é agravada por outros fatores,
como de classe social, raça, etnia, orientação sexual e idade, assim como o fundamentalismo
religioso.
Esse tema das relações de gênero sugere todo um caminho de desconstrução das
normas estabelecidas, para construir um novo modelo de educação que contribua para a
justiça e a igualdade.
Com base nessa problemática, para garantir igualdade de gênero é necessário um esforço contínuo de toda a sociedade no sentido de erradicar todas as formas de discriminação
e violências baseadas em gênero. Isso é assegurado na prática por meio da garantia dos
direitos das mulheres em diferentes esferas: participação política, saúde, mercado de trabalho,
integridade moral e física, família, acesso à terra e à propriedade.
A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica em
literaturas acadêmicas e documentos ficcionais disponíveis em livros impressos e em artigos,
e revistas em meios eletrônicos que abordam as temáticas estudadas.
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AS DIVERSIDADES DE GÊNEROS
Em 1848 ocorreu a Primeira Convenção
dos Direitos da Mulheres, durante a chamada
primeira onda do movimento feminista. Conhecida também como Convenção de Seneca Falls (nome da cidade de Nova York onde
ocorreu o evento), foi o primeiro encontro
sobre os direitos das mulheres nos Estados
Unidos e é por muitos apontado como nascimento oficial do movimento feminista.
A origem de 8 de março, data conhecida como Dia Internacional da Mulher, também
é interessante. Ainda que, como apontado por
pesquisadoras, as raízes desta data sejam
múltiplas, uma de suas possíveis origens é
um incêndio ocorrido em Nova York, em meio
a uma greve de trabalhadoras de uma indústria têxtil que reivindicavam melhores condições de trabalho. Em 8 de março de 1857,
as operárias têxteis teriam entrado em greve
pedindo a redução da jornada de trabalho
de 16 para 10 horas por dia e expondo que
recebiam menos do que um terço do salário dos homens. Parte dessas grevistas foi
trancada no galpão da empresa, a fábrica foi
incendiada e 130 dessas mulheres morreram
carbonizadas. Outra possível origem para a
data seria um outro incêndio que, em 1911,
também no contexto de um movimento grevista de mulheres operárias, matou cerca de 146
trabalhadores na fábrica da empresa Triangle
Shirtwaist, dentre os quais, 125 mulheres. Fala-se também de uma terceira origem possível
para a data: uma manifestação de operárias
russas do setor de tecelagem que teria ocorrido em 8 de março de 1917.

A igualdade de gênero é um dos pilares
para construção de uma sociedade verdadeiramente igual, justa e democrática. Ela surge
do reconhecimento de que vivemos em uma
sociedade que, sistematicamente, discrimina
mulheres por seu gênero e estabelece o compromisso de alterar essa situação.
A escola não pode se eximir da responsabilidade que lhe cabe de discutir determinados temas, tais como as desigualdades de
gênero e a diversidade sexual, como apontam
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Em relação às escolas, quando estas
resolvem desenvolver algum tipo de trabalho
em torno da sexualidade, como recomendam
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997),
em geral o fazem de forma assistemática e
descontínua, com uma abordagem estritamente biológica, ignorando assim os aspectos históricos, sociais e culturais envolvidos
nesse processo em torno da construção de
significados
Cabe destacar que a escola desempenha um papel importante na construção das
identidades de gênero e das identidades sexuais, pois, como parte de uma sociedade
que discrimina, ela produz e reproduz desigualdades de gênero, raça, etnia, bem como
se constitui em um espaço generificado (LOURO, 2007).
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De acordo com a obra Gênero e Diversidade na Escola (BRASIL, 2009, p.65)
para refletir sobre a discriminação de gênero
num contexto de desigualdade social é só
estar prestando atenção aos programas de
televisão que apresentam as dificuldades
pelas quais passam as mulheres em diferentes países. É possível observar a rigidez dos
costumes, países que obrigam as mulheres a
esconder o corpo e aqueles que submetem
a mulher à mutilação genital e o aborto de
crianças do sexo feminino, já que a preferência da sociedade é pelo filho homem.
Art.5º, I, CF – “Homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;”
O primeiro inciso do artigo 5º da Constituição Federal trata do que chamamos de
“igualdade de gênero”. Ou seja, prevê que
todas as pessoas, independentemente de seu
gênero, são iguais sob a ótica da Constituição. Isso quer dizer que todas e todos devem
ter os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações. Esse inciso é
tão importante que é considerado um direito
fundamental, indispensável à cidadania, à sociedade e ao Estado brasileiro.
Para compreender o inciso I e a igualdade de gênero prevista nele, precisamos
antes entender o Princípio da Igualdade, ou
Princípio da Isonomia. Para isso, é necessário retomar a leitura do Caput do Artigo 5º e
compreender o conceito de igualdade definido por ele.
O artigo 5º diz o seguinte: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes”.

Essa igualdade de que trata o caput
deve ser entendida tanto como igualdade
formal, ou seja, a garantia de que todos os
cidadãos e residentes no país devem receber tratamento idêntico perante a lei, quanto
como igualdade material, que abraça a ideia
de que os indivíduos são diferentes e que
essas particularidades devem ser levadas em
conta em busca de um balanceamento ideal.
Ainda que a igualdade de gênero extrapole o mundo jurídico, o direito pode cumprir
papel importante. Esse é o caso de alguns
instrumentos legais brasileiros que visam
equilibrar a balança da igualdade de gênero.
Alguns exemplos são:
•
Lei 10.406/02 (Código Civil): Estabeleceu o Código Civil atualmente vigente
no Brasil e, com isso, uma série de alterações
às disposições previstas no Código Civil que
o antecedeu (Código Civil de 1973). No que
se refere à igualdade de gênero, algumas modificações foram especialmente marcantes,
por exemplo:
•
O homem deixou de ser privilegiado na partilha de bens, prevalecendo a
igualdade entre homens e mulheres no que
se refere à aquisição de direitos e obrigações;
•
Expressões como “todo homem”
e “pátrio poder” foram substituídas por “toda
pessoa” e “poder familiar”;
•
Passou a ser reconhecido que a
chefia da família e o provimento devem ser
exercidos, em colaboração, pelo casal, e não
mais exclusivamente pelo homem.
•
Lei 10.886/04: Tipificou a violência doméstica, inserindo-a no Código Penal.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

175

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

•
Lei Maria da Penha (Lei
11.340/06): Introduziu mecanismos de combate, prevenção e tipificação da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo hoje
um dos principais mecanismos de combate
à violência doméstica. O Politize! Já explicou
tudinho sobre a Lei Maria da Penha, vai lá
conferir!
•
Lei 12.987/14: Instituiu a criação
do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da
Mulher Negra (25 de julho), como forma de
reconhecimento da resistência e liderança da
mulher negra.
•
Lei 13.104/15: Prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime
de homicídio.
•
Aposentadoria diferenciada: O
direito de as mulheres se aposentarem mais
cedo do que os homens é uma forma de reconhecimento da jornada dupla exercida por
elas, já que, além de exercerem suas profissões, a maioria das mulheres faz também os
principais afazeres domésticos.
•
Licença-maternidade de 120
dias: A própria Constituição garante a licença-maternidade como forma de garantir a convivência próxima entre mãe e filha/filho nos
primeiros meses. Relacionada a ela, a licença-paternidade, que era de apenas 5 dias, foi
ampliada com a Reforma Trabalhista de 2017
para até 20 dias para um grande número de
trabalhadores, o que contribui (ainda que de
forma embrionária) para a noção de que o
cuidado com os filhos não é uma responsabilidade exclusivamente feminina.

No entanto, ainda temos que avançar.
Do ponto de vista legislativo, um dos temas
que ainda encontra intensa resistência é a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres. Entre os debates, estão o acesso
a métodos contraceptivos, a possibilidade de
discussão de gênero nas escolas, o combate
à violência obstétrica e a garantia de direitos
das mulheres no momento do parto, o fortalecimento de serviços que compõem a rede
de enfrentamento a violência de gênero e a
descriminalização do aborto, um grave problema de saúde pública e que coloca em risco a vida das mulheres, sobretudo das mais
pobres.
Mesmo com mudanças na lei ainda é
explícito que na nossa cultura o machismo
ainda impera, de acordo com Nunes (2002)
que ressalta que há ainda o machismo encalacrado nas instituições familiares, nos valores, nas concepções de poder, na divisão dos
comportamentos, nas cores e na distribuição
dos brinquedos às crianças. É o patriarcalismo estratificado em todos os segmentos de
nossa cultura.
Dados recentes apontam que:
– Na média global, as mulheres ganham
23% a menos que os homens. Em países em
desenvolvimento, a taxa de informalidade entre as mulheres chega a 75%.
– Se nada mudar, será necessário um
período de 170 anos para que mulheres e
homens que ocupam os mesmos cargos recebam os mesmos salários.
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– 155 países têm ao menos uma lei que
priva mulheres de direitos econômicos. Em 18
desses, os homens podem legalmente proibir
que suas mulheres trabalhem fora de casa e
em 100 as mulheres não são permitidas a
fazer os mesmos trabalhos que os homens.

Diante deste cenário e escola tem um
papel primordial de construir a igualdade de
gênero na escola é evitar que processos de
discriminação ocorram; entretanto é importante que seja praticada desde os primeiros anos
da vida escolar.

– Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual, na
maioria pelo parceiro. Em 46 países, não há
nenhuma legislação contra a violência doméstica.

Professores e gestores precisam ser
orientados a não reproduzir estereótipos e
preconceitos dentro da escola. “Dentro de salas, quadras e laboratórios, não pode haver
coisas de menino ou de menina. E, quando
surgirem conflitos relacionados a gênero, o
assunto deve ser abordado de forma clara,
para que sejam convertidos em aprendizado”.

No Brasil, a realidade não é diferente, e
fica ainda mais agravada quando analisados
os dados referentes às mulheres negras:
– As mulheres negras constituem 27,7%
da população brasileira. Também representam o principal grupo de pessoas pobres:
7,4% delas vivem em extrema pobreza, 34%
vivem na pobreza e 53% estão em situação
de vulnerabilidade – 53,6% das famílias chefiadas por mulheres no Brasil têm à frente
mulheres negras – As mulheres negras são
o grupo com menos representação política
no Brasil – foram eleitas para prefeitas em
apenas 3% dos municípios brasileiros.
– De todas as mulheres assassinadas
anualmente no Brasil, 64% são negras.
Em 2017, o Brasil alcançou a 10ª posição dos lugares mais perigosos para mulheres viajantes, conferido pela International
Women 's Travel Center. Na frente do Brasil
estão, em ordem de colocação: Turquia, Rússia, Venezuela, Egito, Índia, México, Arábia
Saudita, Quênia e Colômbia.

A desigualdade de gênero deve pautar
debates em sala
O essencial é encorajar a conversa sobre o tema sempre que possível. Se o assunto
é tratado em sala de aula, cria-se espaço para
debate e reflexão. Acredito que também seja
importante mostrar que os alunos podem ter
voz e se sentirem confortáveis para fazer perguntas e aprender.
Explique o que é o feminismo
O contexto é sempre uma saída interessante para motivar o debate. Por exemplo,
dedicar uma aula de História para aprender a
origem do Dia da Mulher, entender o papel e
o tratamento dado às mulheres em diferentes
países. Isso torna a inclusão do tema mais
natural, mais palatável.

Os dados indicam que o Brasil segue
sendo um dos países cuja igualdade de gênero possui maior defasagem em relação aos
demais países.
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DESMISTIFICAR ESTEREÓTIPOS E
PRECONCEITOS
Mitos como o de que os meninos são
melhores em Matemática do que as meninas,
por exemplo, ainda persistem na formação
dos jovens. Por isso, é essencial valorizar a
presença e o desempenho femininos na sala
de aula, encorajar garotas a participarem de
Olimpíadas, torneios ou de grupos de estudo
focado. É algo que definitivamente deve ser
trabalhado a longo prazo para também transformar a autoestima das garotas.
Cercado de polêmicas, polarizações e
desinformação, o termo “gênero” nem sempre é compreendido e encontra resistência
em alguns setores da sociedade. Durante a
discussão sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), ele foi suprimido do texto
após pressão de alguns grupos. Para eles,
inserir o tema no currículo poderia gerar uma
crise de identidade nos alunos, afetando a
família e a integridade moral e intelectual dos
jovens. Também defenderam o ponto de vista
de que o gênero não é uma construção social
e trouxeram um argumento técnico: como esses temas estavam fora do Plano Nacional de
Educação (PNE), acrescentá-los na BNCC iria
contrariar o que foi aprovado pelo Congresso
Nacional em 2010. Posto isso, o MEC retirou
da terceira versão da Base os termos “gênero” e “orientação sexual”, afirmando que o
tema gênero havia provocado muita controvérsia.

Segundo Rosemberg (2001), a produção de conhecimento sobre o atual desenvolvimento de políticas públicas de educação
pela perspectiva da redução da desigualdade
de gênero, no sistema público de ensino brasileiro, é ainda escassa 2 e segue a tendência
geral das pesquisas de gênero na educação,
caracterizadas pela precária divulgação. O
processo de mudança ainda está começando; o grande perigo é que as pessoas apenas
tomem consciência do problema, mas efetivamente não façam nada para que haja mudança, não trazendo nenhum impacto na ação
das escolas e na vida diária dos indivíduos.
(REIS; GOMES, 2009)
Enfim, conforme pontuam Reis e Gomes (2009), a escola apontada como uma
instituição que reproduz as diferenças sociais,
impondo valores e padrões culturais discriminatórios, precisa assumir seu papel de agente
de mudança, deixando de lado práticas pedagógicas que silenciam as desigualdades
e corroboram a discriminação diluída no cotidiano escolar, sob pena de trair seus princípios básicos de igualdade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ambiente escolar as piadas, brincadeiras e até atos de violência mais sérios tem
prejudicado profundamente o processo de aprendizagem. Como nos afirma Butler (2009),
a linguagem tem o poder de ferir e, quando se atribui a ela esse poder, de alguma forma se
está dizendo que somos objetos desta trajetória agressiva.
A violência de gênero pode gerar aumento da evasão, fraco desempenho, desistência
escolar, baixa autoestima, depressão. Todos esses elementos têm impacto negativo na aprendizagem e no bem-estar dos estudantes (Unesco, 2015). As escolas devem ser um refúgio
para as crianças, especialmente para aquelas que vivem em cidades e bairros marginalizados,
afetados pelas desigualdades sociais.
Os docentes podem melhor auxiliar os estudantes nesse processo de construção de
identidade, tendo, dessa forma, uma escola que promova igualdade de gênero, visando formar
uma sociedade livre de ódio, violência e discriminação, justificando assim a vertente proposta
aqui, pautada na igualdade de gêneros e de sexualidades, estabelecida por meio de práticas,
aprendizagens e experiência.
A desigualdade de gênero é uma das violações mais persistentes dos direitos humanos
em nosso tempo (ONU Mulheres, 2014). Propor diálogo e desenvolver projetos que promovam
a igualdade entre os gêneros na escola é remover barreiras sociais e culturais, barreiras estas
que por muitas vezes impedem a sociedade de elevar-se cultural e potencialmente.
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O PROCESSO DE LEITURA/ INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE
TEXTOS COM ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
SUAS PRINCIPAIS DIFICULDADES.
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma investigação sobre o processo
de leitura/interpretação e produção de textos com alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma
escola pública, visto que, nos últimos anos tem-se notado uma profunda dificuldade de nossos
discentes quanto ao processo de produção, leitura/compreensão de textos com uma linguagem
culta. Com isso, apresentam-se neste trabalho as possíveis hipóteses para o surgimento desta
problemática, inclusive identificar uma das causas para a conversão deste advém pela falta de
produção de textos nas séries iniciais do ensino fundamental e perpassa através dos anos sem
soluções plausíveis. Para tanto recorre se à pesquisa de cunho bibliográfico, seguida da análise,
síntese e recreação das ideias, em seguida fez-se o uso da pesquisa de campo, na qual, utilizaramse perguntas abertas e fechadas ao público, alvo (professores e alunos) que sentiram ou sentem
a dificuldade em discussão, os resultados foram obtidos a partir do referencial teórico. Em outro
momento fez-se a tabulação dos dados e discussão sobre os resultados obtidos.

Palavras-chave: Leitura; Compreensão; Produção Textual; Análise.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas vem se percebendo uma grande deficiência no processo de
leitura-compreensão e produção de textos por parte dos alunos que estão saindo
do ensino fundamental e ingressando no ensino médio.

Um grande número de alunos que estão no último ano do ensino fundamental não consegue produzir ou até mesmo interpretar textos simples como uma narração, por exemplo, isso
porque até há alguns anos, a leitura consistia no simples reconhecimento de letras, sílabas
e palavras. As pessoas se preocupavam com uma boa pronúncia ao ler, bloqueando, muitas
vezes, seu entendimento sobre o conteúdo adquirido, ou seja, não saindo da primeira etapa
do processo de leitura, não iam muito além do domínio de pronúncia.
Portanto, faz-se necessário que professores e educadores proponham às suas discentes
atividades que provoquem reflexão sobre os textos lidos; que se discutam temáticas transversais, que se explorem os diferentes níveis de linguagens e tipos de textos.
A escola é sem dúvida uma das maiores responsáveis hoje pela inserção da linguagem
denominada científica na sociedade, através de seus métodos e meios de ensino. Mas o que
ocorre muitas das vezes é que uma grande parcela dos professores ainda está alienada a
uma linguagem materna, vivenciado por eles em seu processo de formação, e isto por certo
implicará na formação linguística de seus futuros alunos.
Segundo Scoz (1994, p. 151) isto evidencia a necessidade de capacitar esses profissionais para que compreendam com mais clareza o processo de aprendizagem dos alunos e
possam caracterizar o que de fato se configura como problema de aprendizagem.
Os PCN’s (1998) defendem a ideia de que além da escuta, leitura e produção de textos,
parece ser necessária a realização tanto de atividades de linguísticas, que envolvam manifestações de um trabalho sobre a língua e suas propriedades, como de atividades metalinguísticas, que envolvam trabalho de observação, descrição e categorização, por meio do qual se
constroem explicações para os fenômenos linguísticos característicos das práticas discursivas.
Para tanto não se deve desprezar as possibilidades que a reflexão linguística apresentada para o desenvolvimento dos processos mental do sujeito, e nem suas capacidades de
formular explicações para explicitar as regularidades dos dados que se observam a partir do
conhecimento gramatical.
Neste contexto, após uma pesquisa com alunos do 9º ano do ensino fundamental, pôde-se constatar através da pesquisa que a maioria dos alunos sente dificuldades na realização
do processo de produção e compreensão de texto. Diante da análise, surge a necessidade
de responder as seguintes problemáticas: Por que a maioria dos alunos sente dificuldades
em compreender e produzir textos? Que relevância tem o domínio da linguagem culta no processo de produção e interpretação de textos? Que estratégias devem ser tomadas para que
possamos amenizar esta situação?
Observando a problemática tem-se como hipótese que, a falta de base, é o maior problema da não compreensão de alguns textos nas escolas, se produz muito pouco durante o
ensino fundamental.
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Com relação a esquemática desta obra, pode-se dizer que este trabalho está dividido
em três partes principais, em um primeiro momento foi caracterizado por uma pesquisa de
cunho bibliográfico, onde buscou-se enfatizar sobre o ensino fundamental, definições de leitura e sobre o papel do professor na formação de leitores e produtores críticos. Em segundo
momento apresentou a metodologia e no terceiro item mostrarei o resultado das discussões
e análises dos dados coletados e por fim enfatizou sobre as considerações finais.
Como afirma Maria Gomes e Maria Faria (1997), “Sendo assim, aprender a ler e a
escrever é muito mais que adquirir habilidades básicas. É principalmente construir, obter e
atribuir sentido e significado à aprendizagem. Para isso, enfatiza-se a criação de contexto
social (zonas de desenvolvimento proximal) nos quais as crianças aprendem ativamente a
usar, provar e manipular a linguagem, colocando-a no serviço de atribuição de sentido ou da
criação de significado”.
Por conta desse processo de decodificação da palavra, o aluno não consegue interpretar
determinados textos com palavras desconhecidas, consegue apenas interpretar as palavras
que ele conhece, ou seja, faz parte do conhecimento prévio que ele possui.
Nessa perspectiva, Koch (2003:13) compartilha a língua com o sujeito já que o pressuposto é: “a concepção de sujeito da linguagem varia de acordo com a concepção de língua
que se adote”. A língua e o sujeito são inseparáveis. A autora afirma que essa concepção tem
que estar interligada para haver um sentido completo do que se fala, escreve, lê ou pensa.
Cabe a nós professores, ensinar de forma clara e concisa em questão da leitura e interpretação de texto, não focando apenas nesses elementos. Lembrar também que a língua
portuguesa é um conjunto de regras e precisa ser seguida. Ensinar o aluno a entender e aplicar
o seu vocabulário de forma eficaz, transformando assim em um letrado que faz uso da língua
correta, capaz de entender o que se diz, escreve e lê.
Cada leitor será compreendido de acordo com a sua concepção sobre o mundo, ou
seja, que ele permita se compreender. Cada um vai ser aproximado de acordo com suas
possibilidades, segundo Welton (1981) afirma que: “A compreensão da leitura consiste em
algo mais do que uma reconstrução do significado intencional do autor”.
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O PROCESSO DE LEITURA E
INTERPRETAÇÃO
O ensino fundamental precisa consistir
na melhoria e qualidade de educação, não
somente ser um simples transmissor de conhecimento, mas introduzir o aluno a pensar,
ser dinâmico e conhecedor de suas habilidades e capacidades cognitivas.
Planejar e pensar andam juntos ao começo do dia, o homem pensa, distribui suas
atividades no tempo: o que irá fazer, para que
fazer, com que fazer etc. Nas mais simples e
corriqueiras ações humanas, quando o homem pensa de forma a atender suas metas
e seus objetivos, ele está planejando, sem
necessariamente criar um instrumento técnico
que norteie suas ações.
Essas observações iniciais estão sendo expressas apenas para chamar atenção
sobre o aspecto cotidiano da ação de planejar e como o planejamento faz parte da vida.
Aquele que não mais planeja, talvez já tenha
robotizado suas ações, portanto, quem sabe,
não tem a consciência de que está fazendo,
nem se ainda pode construir alguma coisa.
Alguns dizem: "nem preciso mais pensar, eu
não necessito planejar, já vou fazendo, por
que sei onde vai dar...” e assim por diante.
Neste sentido, o planejamento é um
processo que exige organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos, não
pretensão de garantir a eficiência e eficácia
de uma ação educativa e outra qualquer, seja
em um nível micro, quer seja no nível macro.
O processo de planejamento está inserido em vários setores da vida social: planejamento urbano, planejamento econômico, planejamento habitacional, planejamento familiar,
entre outros. Do ponto de vista educacional
o planejamento é um ato político-pedagógico
porque revela intenções e a intencionalidade,
expõe o que se deseja realizar e o que se
pretende atingir.

Dentro deste panorama depara-se com
a formação dos educadores e o planejamento
dos mesmos nas universidades, onde buscam um espaço para a sua prática pedagógica intencional, capaz de provocar situações
favoráveis ao desenvolvimento do aprendiz
nas diferentes áreas do conhecimento, no
aspecto afetivo emocional, nas habilidades e
atitudes e valores.
De acordo com Pimenta (2002), embora os professores universitários possuam experiências significativas na área de atuação,
ou tenham um grande embasamento teórico,
predominam no geral, o despreparo e até um
desconhecimento científico do que seja o processo de ensino-aprendizagem, o autor ainda
acrescenta que geralmente os professores ingressam em departamentos que atuam em
cursos aprovados, em que já estão estabelecidas as disciplinas que administraram.
Contudo, a realidade é que professores quando passam a atuar na docência, no
entanto, fazem-na sem qualquer habilitação
própria para ensinar.
Por isso, uma das definições que se
permeia entre os acadêmicos e especialistas
foi de que a leitura era apenas o processo
de decodificação dos signos linguísticos, ou
seja, saber ler até algumas décadas atrás se
resumiu apenas em reconhecer letras, sílabas
e palavras.
Sabe-se hoje em dia que a leitura está
além do alcance dos olhos, o que se esconde
por trás das linhas, os conhecimentos prévios, enfim, são elementos necessários para
a produção e compreensão do texto, o que
ultrapassa em muito, os limites da simples
decodificação. O leitor não é mais um receptor passivo orientado pela ordem do texto,
mas é capaz de construir sentido a partir da
direção e elaboração de seu pensamento e a
sua imagem de mundo.
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Lajolo (1991, p.59) ler não é decifrar,
como num jogo de adivinhações, o sentido de
um texto. É, a partir de um texto, ser capaz de
atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo
a todos os outros textos significativos para
cada um, reconhecer nele o tipo de leitura
que seu autor pretendia e, dono da própria
vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista.
O processo de leitura e compreensão
exige do leitor um conhecimento de mundo,
não se pode interpretar um texto ou produzir-se sem base, isto exige do acadêmico uma
atenção e atualização dos fatos que o cerca,
só é possível fazer uma boa produção textual
quando se tem conhecimento de mundo e de
situações, exige-se também que se tenha um
bom acervo de palavras e noção de como as
mesmas serão utilizadas.
Portanto, o leitor precisa de mais recursos além do conhecimento da linguagem
para a realização da leitura. “Como afirmam
Fulgêncio e Liberato (1998), é possível que
um leitor não consiga ler um texto que, embora escrito em uma língua que ele domina,
trate de um assunto sobre o qual ele não tem
informações”.
Então, verifica-se que, para a realização
da leitura, são necessários vários elementos,
por exemplo, indivíduo que lê saiba o significado das palavras mais complexas e saiba
também fazer uso dos sinais de pontuação,
inclusive conhecimentos existentes no interior
do indivíduo. Ainda acrescentam Fulgêncio e
Liberato (1998, p. 13), a leitura não é a simples decodificação do sinal gráfico que se
aprende no início da alfabetização, mas uma
compreensão de textos.
Percebe-se que a complexidade da problemática que envolve os atos de leitura e
escrita continua despertando o interesse de
estudiosos em todo o mundo. A instituição
educacional precisa realizar seu papel de promotora e de transmissora de conhecimentos
capazes de formar o cidadão para que atenda
às demandas sociais e que interaja no mundo

onde vive de maneira eficiente e prazerosa,
embora, muitas vezes, ainda se apresenta
como atividade enfadonha que afasta o aluno.
É por isso que conceitos de leitura e estratégias para conseguir arrastá-las às crianças
não param de surgir.
Ter capacidade de ler, nos dias de hoje
não se resume em ser capaz de decodificar
um texto. Espera-se de um leitor a competência de executar uma gama de tarefas, exige-se
também que este seja capaz de produzir bons
textos. Sabe-se que o acesso à leitura e à escrita constitui um importante meio de alcance
da democracia e do poder individual, o qual
pode ser definido como uma capacidade de
compreender por que as coisas são como são.
A partir dessas definições, percebe-se
que a busca por uma leitura eficiente está
sendo objeto de estudos por especialistas.
Sabe-se que a leitura é muito importante para a formação dos leitores, pois ela
desperta nos alunos interesse e prazer em
aprender, além de ajudá-los a aumentar seu
vocabulário e suas expressões, envolvendo
o aluno leitor com ideias que lhe darão enfoques abrangentes para o conhecimento cultural do qual depende o seu progresso na vida.
A leitura é uma prática muito importante
para a construção do conhecimento e exercício da cidadania. Com as mudanças do mundo moderno, a escola não é mais o único
local de fonte do conhecimento, pois com os
avanços da imagem, da cor, da tecnologia e
do movimento, percebe-se que o adolescente
desinteressou-se pela importância da leitura,
a qual é trabalhada na escola sem recursos
atrativos e com poucas formas de promover
a interação com o tema dos textos.
Segundo Ingedore Villaça Koch (2002),
existem três concepções de leitura. Foco no
autor, foco no texto e foco na interação autor-texto-leitor. Na concepção foco no autor, o
texto é que exclusivamente veicula as ideias
do autor, sujeito individual, psicológico e dono
de suas vontades e ações.
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O leitor lê somente para entender a ideia
do autor, não questiona e nem interage. Na
concepção foco no texto, o sujeito é passivo
e sem consciência; o autor codifica os vocabulários, e o leitor decodifica-os; Koch ainda
destaca que: A concepção foco na interação
autor texto leitor é a melhor, pois é uma leitura
ativa, crítica contextualizada, o sujeito é ativo, o
autor constrói o texto, o texto é um instrumento
de interação com o autor e leitor. O leitor é
responsável pela interpretação do texto. Nesta
concepção o texto não é um código, e sim interpretações de sentidos. (KOCH, 2002, p.12)

O PAPEL DO PROFESSOR NA
FORMAÇÃO DE LEITORES E
PRODUTORES CRÍTICOS
Na estrutura e funcionamento do ensino, o professor deve ser capaz de estabelecer
relações entre o que ocorre em sala de aula
com processos e estruturas mais amplas.
No que diz respeito ao planejamento de
ensino, a eficiência na ação docente requer
planejamento. O professor precisa ser capaz
de prever as ações necessárias para que o
ensino a ser ministrado por ele atenda os seus
objetivos. Isto exige a cuidadosa preparação
de um plano de disciplina e tantos planos de
unidade quanto forem necessários.
Em relação aos métodos de ensino a
moderna pedagogia dispõe de inúmeros métodos de ensino. Convém que o professor
conheça todas as vantagens e limitações de
cada método para utilizá-los nos momentos e
sob formas mais adequadas.
Quanto às técnicas de avaliação não se
pode conceber ensino sem avaliação. Não
apenas a avaliação no final do curso, mas
também a avaliação formativa, que se desenvolve ao longo do processo letivo e que tem
por objetivo facilitar a aprendizagem.
Com isso, pôde-se ressaltar que através
da qualidade de educação oferecida nas escolas e de professores qualificados podemos
com isso amenizar as dificuldades de leitura
/ compreensão e produção de texto.

Tem-se notado um profundo desinteresse pela leitura e produção textual nas escolas,
quando se pede que se produza um texto em
exames educacionais. Isso por que alguns
professores ainda alienados a uma pedagogia rudimentar tem a produção textual como
castigo, não se motiva o aluno para que parta
dele o desejo de produzir textos, mas exige-se que se faça, e muitas das vezes esses
textos não expressam a real mensagem do
aluno, mas sim a concretização de uma ideia
que o professor quer ouvir/ler.
Silva (1993) argumenta que a prática
da leitura a partir de interpretações pré-estabelecidas, sem análise e reflexão do grupo
envolvido na atividade, sem mobilização do
conhecimento prévio, sem, portanto, qualquer
chance de formular inferências, permite apenas que o leitor decodifique um enunciado
que já está elaborado, pronto e embalado
para uso, não havendo a possibilidade de
construção de significado para o texto lido.
Nesse sentido, os autos trazem sugestões que podem ser aplicadas pelos educadores durante o estudo de textos em sala de
aula. Soares (1979) ressalta que o professor
deve proporcionar aos alunos leituras de acordo com as habilidades que quer que os estudantes desenvolvam. E acrescenta: Para que
sejam atingidos os objetivos pretendidos, é
necessário que os alunos tenham interesse
pelo texto, que os alunos participem ativamente do estudo do texto, que sejam eles a
estudar o texto, sob a orientação do professor, e não este a estudar o texto diante de
alunos espectadores.
Faz necessário que o processo integre
seus alunos a este mundo da leitura e produção textual de forma democrática respeitando
as opiniões de cada um, e por certo dando
algumas dicas de como melhorar o texto do
aluno.
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É cada vez mais frequente entre os estudantes ler e não entender, ter dificuldades de
comentar o que leu e não conseguir passar
sua opinião sobre filmes, músicas e textos.
Diante disso, como formar alunos que saibam
interpretar um texto dando-lhe sentido?
Segundo a linguista Eunice Lopes de
Souza Toledo (2001), o texto, nesse caso, não
se limita à palavra escrita, mas engloba discursos que fazem parte do cotidiano, como
música, cinema, televisão, jornal, literatura e
legislação.
Irandé Antunes (2003) afirma que é preciso ter em mente, ainda, que, “o grau de
familiaridade do leitor com o conteúdo veiculado pelo texto interfere, também, no modo
de realizar a leitura” (ANTUNES, 2003, p.77).
Segundo as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), somente uma leitura aprofundada, na qual o aluno é capaz de enxergar
os implícitos, permite que ele depreenda as
reais intenções que cada texto traz.
Sabe-se das pressões uniformizadoras,
em geral voltadas para o consumo ou para
a não-reflexão sobre problemas estéticos ou
sociais, exercidas pelas mídias. Essa pressão
deve ser explicitada a partir de estratégias de
leitura que possibilitem ao aluno “percepção
e reconhecimento – mesmo que inconsciente – dos elementos de linguagem que o texto
manipula” (LAJOLO, 2001, p. 45).
Desse modo, o aluno terá condições de
se posicionar diante do que lê. Bakhtin e Volochinov (1999) destacam que: “As palavras
estão carregadas de conteúdo ideológico,
elas são tecidas a partir de uma multidão de
fios ideológicos e servem de trama para todas
as relações sociais em todos os domínios”.
(BAKHTIN e VOLOCHINOV, 1999, p.41).
Ângela Kleiman diz que ensinar a ler é:
Criar uma atitude de expectativa prévia com
relação ao conteúdo referencial do texto, isto
é, mostrar ao aluno que quanto mais ele prover o conteúdo, maior será sua compreensão;

é ensinar o aluno a se autoavaliar constantemente durante o processo para detectar
quando perdeu o fio; é ensinar a utilização
de múltiplas fontes de conhecimento [...]. Isso
implica em ensinar não apenas um conjunto
de estratégias, mas criar uma atitude que faz
da leitura a procura da coerência. (KLEIMAN,
2008, p. 151).
A pesquisa de campo realizou-se na
Escola Municipal de São Paulo que atende a
uma clientela desde a educação infantil ao ensino fundamental, uma soma de 333 alunos.
Para a realização da pesquisa, utilizou-se um roteiro de entrevistas com três perguntas abertas e três fechadas para cada
participante. Utilizou-se ainda um caderno
para anotar as observações das informações
obtidas. Logo, fez-se a pesquisa através de
coleta de dados numa abordagem qualitativa.
Mas, para isso, enviou previamente à
direção da escola um requerimento solicitando a permissão para a realização do trabalho, onde também se apresentou o tema, a
proposta de trabalho, as intenções e os procedimentos a serem adotados. Sendo assim,
realizou-se com os participantes da pesquisa
uma conversa prévia nas suas residências e
na escola no seu local de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao abordamos sobre as dificuldades
de leitura/interpretação e produção textual,
observa-se que o papel dos docentes nas
escolas tem significativa importância para o
bom desempenho do aprendizado no ensino do discente, pois se constitui nas escolas
diversos tipos de docentes: temos docentes
experientes no campo de trabalho que podem
dominar teoricamente os conteúdos, mas que
não sabem ensinar, docentes que sabe ensinar os conteúdos teóricos, mas nunca os
vivenciaram, e ainda, um grupo seleto que
possui todos esses atributos, teoria, prática e
didática, entre outros perfis, e ainda tem outro
grupo que não possui todos os atributos e
mesmo assim estão na sala de aula.
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Falando do último grupo, observa-se
que são professores por ser, na verdade estão somente para preencher uma carência
no quadro de contratados da escola que não
possui professores qualificados.
Sendo assim, ensinam a turma sem se
preocupar com o real significado do processo
ensino-aprendizagem. A maioria desses professores, só faz copiar na lousa, leem oralmente o que copiou, às vezes faz leitura em
livros didáticos, porém não se preocupa se o
aluno aprendeu ou não alguma coisa.
Na verdade, esse grupo não se identifica como professores, são apenas meros
repetidores mecânicos que não levam os alunos a apreensão do conhecimento.
Com isso, e pesquisa de campo com
alunos do 9º ano do ensino fundamental,
constatou-se que 70 % dos entrevistados
acreditam que as dificuldades encontradas
na produção e compreensão de textos se dá
em função da falta de estímulo em sala de
aula por parte dos professores, argumentaram que alguns professores não trabalham
estimulando a leitura crítica de textos e nem
solicitam alguma produção própria do aluno
para conhecer suas habilidades sobre criação de textos.
É fato que na maioria das escolas poucos de exige do aluno no que diz respeito
à produção textual, em algumas instituições
esse processo é iniciado apenas no ensino
médio e com uma frequência muito pequena.
Apenas 30 % acreditam que as dificuldades de leitura, compreensão e produção de
textos se dá em função da falta de acesso a
diferentes fontes de leitura, como por exemplo, jornais, revistas, sites entre outras fontes.

Dos professores entrevistados que atuam na turma de 9º ano, 80% dizem que não
estimulam a leitura e a produção textual por
falta de material didático. É fato que não convence, sabe-se que o educador quando é
preparado para desenvolver o seu papel, o
mesmo trabalha como que tem a sua volta,
utilizando-se de boas estratégias, faz-se um
trabalho dinâmico e produtivo.
Já 20 % trabalham utilizando-se de várias estratégias para amenizar o problema
das dificuldades de leitura /compreensão e
produção de textos. Estes, por sua vez, promovem-se oficinas baseadas na obra de Elizabeth Baldi: Leitura nas séries iniciais: uma
proposta para formação de leitores de literatura (2009).
É uma obra com vária modalidades de
leitura que podem ser trabalhadas o ano todo,
que são: bibliotecas todos os dias (pode ser
trabalhado durante o ano), leitura socializada
(bimestral ou trimestral, conforme o volume
de texto da obra escolhida),leitura individualizada (mensal ou bimestral) e unidade de
leitura ou leitura mediada (que pode ser trabalhada trimestral).
Neste contexto, trabalham arte cênica,
envolvendo assunto do interesse do aluno:
brincadeiras, convivência, esportes, beleza,
diferenças, namoro, amizade entre outros e
nunca deixando de fazer leitura, análise linguística, interpretação e produção textual.
Para tanto, ao analisar a resposta dos professores entrevistados pode-se detectar que
a maioria deles não enfatiza a leitura em seu
contexto de trabalho.

Observa-se que ao analisar a resposta dos entrevistados pode-se detectar que a
maioria deles enfatiza a falta de leitura em sua
trajetória escolar, como decorrente da dificuldade de leitura/compreensão e produção de
textos, alguns enfatizam a falta de acesso à
leitura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa nos mostra que foi possível concluir que se faz necessário propor aos alunos
atividades de leitura em que eles possam descobrir que o sentido do texto - a ser construído depende tanto dos objetivos e das perguntas dele mesmo - aluno como da natureza do texto
e de seu macro e superestrutura. Além disso, é importante e necessário que o aluno aprenda
a utilizar as estratégias de leitura usadas pelo leitor assíduo, com a finalidade de se tornar
também um leitor crítico e autônomo, que busquem novas palavras para seu vocabulário.
Os alunos precisam de atividades que lhe permita desenvolver seu intelecto, redações,
discursos orais. O resumo escrito, na nossa ótica, deve ser antecedido por práticas orais de
condensação das ideias que permitam que o aluno organize aos poucos sua linguagem para
níveis mais elevados.
Conclui-se que os conteúdos, as metodologias, as estratégias de ensino-aprendizagem,
a avaliação do ensino é indispensável nas entidades educacionais em função de uma mudança na dificuldade de leitura e produção textual pelo aluno. Com isso utilizar-se de uma prática
pedagógica coerente e de aprimoramento das capacidades sócio cognitivas não totalmente
desenvolvida
O aluno precisa tornar-se um leitor assíduo, capaz de compreender, interpretar e conhecer a leitura coerente e habitual das escolas e de outras instituições de ensino, o qual
aprenderá a questionar, avaliar e entender o que o autor quer passar nos textos.
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AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DURANTE A
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo propõe a reflexão sobre o trabalho de alfabetização e como superar as
dificuldades que algumas crianças apresentam durante o processo de aprendizagem. Apresentase também as diferenças entre alguns processos de alfabetização e como as práticas tradicionais
trazem dificuldades para as práticas sociais de leitura e escrita. Sobre as dificuldades de
aprendizagem o artigo mostrará como elas podem ser superadas se o professor entender que
a apropriação do ler e escrever vai além da sistematização de letras e sílabas, rompendo com a
forma linear e cartesiana de ensino, procurando planejar situações reais de leitura e escrita em
classes heterogêneas. Teremos como base bibliográfica os Parâmetros Curriculares Nacionais (
2014), A Base Nacional Comum Curricular (2018) , Soares (2003), Ferreiro (2001) entre outros
autores que trazem contribuições sobre o tema.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Dificuldades de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Discute-se muitas causas para as dificuldades de aprendizagem, como vê-se também
diversos diagnósticos associados que vão desde um atraso escolar até alterações neurológicas mais comprometidas.
Muitas vezes há uma combinação de fatores genéticos e ambientais que contribuem para
a alteração no desempenho escolar. A busca por laudos para justificar estas dificuldades na
alfabetização se tornaram frequentemente nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Primeiramente é preciso buscar compreender o que passa na vida cotidiana da escola,
dos problemas relacionados aos alunos, comunidades escolares e profissionais da educação nas especificidades que expressam ações voltadas a solucioná-los, seus fundamentos e
possibilidades. Reconhecer o aluno como sujeito de direito e que tem o direito de apreender.
Diante de tanta diversidade de graus e formas em que as dificuldades se manifestam é
necessário fazer um diagnóstico cuidadoso com uma avaliação multidisciplinar para orientar
quais os caminhos e recursos podem ser utilizados para saná-los.
Esta pesquisa vem mostrar algumas dificuldades encontradas e alguns recursos que podem ser utilizados especialmente na alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
a alfabetização ainda, tem sido feita de forma desarticulada de sua realidade do aluno que
chegam cada vez mais novos nos primeiros anos, muitas vezes “queimando” etapas importantes do desenvolvimento infantil.
Considera-se, ainda em dias atuais, alfabetização só como a aquisição da linguagem
escrita, porém é necessário explicar sobre o conceito de alfabetização.
No que concerne à educação, a educadora Danyluk (2002, p. 20) define como referente
ao ato de aprender a ler e escrever a linguagem usada nas primeiras séries de escolarização.
A mesma autora afirma ainda que ser alfabetizado , então, é entender o que se lê e escrever
o que se entende a respeito das primeiras noções sobre a leitura do mundo.
Danyluk (1994), ainda expõe:
A alfabetização como um ato natural, onde o ser humano tem a possibilidade de desenvolver sua
real inteligência e o educador pode contribuir para que a apropriação do sistema de representação
das linguagens, convencionalmente adotada pelos homens, seja adquirida de forma significativa
(DANYLUK, 1994, p.48).

De acordo com a concepção da autora, a alfabetização não limita-se a uma aquisição
individual de códigos do conhecimento escolar realizado pela criança, mas sim saber interpretar o que é visto.
Ainda para a autora uma criança pode ser classificada como alfabetizada quando ela
consegue ler, compreender e interpretar os signos e símbolos expressos na linguagem e
sua consciência atentiva voltar-se para o desvelamento dos significados que estão implícitos
(DANYLUK, 1988, p.52).
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Assim, define-se o ato inicial de ler e escrever , compreender e interpretar os conteúdos
básicos.
Autores conhecidos na área da educação, como Piaget e Vygotsky, consideram que a
abordagem do conhecimento é construída e organizada por estruturas analíticas e interpretativas, proporcionada pelas interações da criança com os objetos e com o meio. Tais autores
defendem que o aprendiz nasce com habilidades que acabam por serem desenvolvidas e
potencializadas de acordo com estímulos que são recebidos do meio cultural, social, econômico e político em que estão inseridas.
A sociedade está inserida em uma cultura letrada, assim as crianças desde a tenra idade têm contato com as mais variadas formas de registros como gibis, livros, jornais, revistas,
receitas, calendários, entre outros, que acabam por intervir na organização pessoal e social
das pessoas, bem como com o mundo:
Essa vida social marcada pela cultura escrita apresenta, pois, demandas – e também oportunidades – para adultos e para crianças, por exigirem um compromisso da escola com uma alfabetização num sentido amplo que se refere à aprendizagem do sistema de escrita e também à
apropriação do conhecimento sobre as práticas, sobre os usos e funções da leitura e da escrita
em diversos campos da vida social (BRASIL, 2014, p.28).

Depreende-se, sem grande ímprobo, a influência da leitura de mundo, bem como episódios de simbologias e termos típicos da linguagem que se ensina na escola, no arranjo de
textos de circulação em massa, nos mais variados diversos campos de atividades de adultos,
mas também de crianças.
Assim, é preciso diferenciar alfabetização e letramento e como essas práticas se ajustam
e se sobrepõem durante o processo educativo da alfabetização.
Soares (2003) afirma:
Trata-se então de processo independentes, mas que são também interdependentes e indissociáveis, porém de natureza fundamentalmente diferentes que envolvem conhecimentos, habilidades e
competências específicas, implicando em formas de aprendizagem diferenciadas e procedimentos
diferenciados de ensino (SOARES, 2003, p.8).

Colello (2005) também pontua sobre a diferenciação entre ambos:
A alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de
usá-lo para ler e escrever, ou seja, o domínio da tecnologia, - do conjunto das técnicas – para
exercer a arte e a ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita
denomina-se Letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade para ler e escrever
para atingir diferentes objetivos (COLELLO, 2005, p.3).

Logo, é preciso uma educação que considere a interdependência entre a alfabetização e
letramento, a fim de que a alfabetização incorpore a experiência da prática social do letramento.
Neste sentido, a alfabetização não se restringe ao ensino do sistema de letras e palavras ou códigos fundamentais, mas a compreensão de situações textuais que abarcam uma
sequência de conhecimentos, capacidade e competências que interligam a interpretação dos
diversos tipos de relações conectadas ao contexto social de uso.
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Fonseca (2004, p.12) define a alfabetização de acordo com a perspectiva do letramento
como responsável por proporcionar o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de leitura do mundo para as quais conceitos e relações, critérios e procedimentos,
resultados e culturas possam contribuir.
Propõe-se trabalho pedagógico que contempla as relações com o espaço e forma, processo de medição, registro e uso de medidas, bem como estratégias de produção, reunião,
organização, registro, divulgação, leitura e análise de informações, comparação, classificação
e ordenação. Tais situações devem ser realizadas em situações significativas para as crianças.
Nesse sentido, o papel da escola para alfabetizar nos primeiros anos do ensino fundamental é o de proporcionar a compreensão do mundo e, de acordo com Brasil (2014, p.29)
estabelecer relações, elaborar julgamentos e tomar decisões, frente às práticas que envolvem
vivências culturais mais amplas.
Para isso o próprio MEC, nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais ressalta a importância da estimulação da comunicação, uma vez que, segundo esta perspectiva,
deve fundamentar-se na construção do conhecimento baseado na reflexão e não na simples
transmissão do conhecimento.
A criança cria sistemas de representação para absorver entendimentos sobre o mundo
que o cerca, uma vez que a alfabetização é um objeto cultural, histórico, social, aos quais os
sujeitos desenvolvem esquemas cognitivos para compreendê-lo e, consequentemente, apropria-se desta antes mesmo que sua advinda à escola. A função social da escrita e leitura são
concebidas nas relações e interações em suas variadas possibilidades.
Corroborando com o que foi exposto há a necessidade de se proporcionar possibilidades didáticas que conduzam o aluno a, de acordo com Brasil (2014, p.37) a aprender
conceitos e procedimentos , produzindo significados compatíveis.
A vida cotidiana dos alunos é valiosa em situações que envolvem o letramento e a alfabetização , o que poderá conceder às crianças o entendimento e a importância daquilo que
elas estão aprendendo na escola e, para isso, certamente, é preciso uma escola, proposta
leitura e escrita que estabeleça os elos e conexões do que está trabalhando na escola da vida.
As orientações do MEC para o ensino fundamental de nove anos expõe sobre o olhar
sensível das criações infantis, permitem perceber quais os conhecimentos que as crianças estão se apropriando, de acordo com seus interesses e elementos culturais do grupo social que
estão imersos e, a partir disso, será possível desenvolver um trabalho pedagógico inovador.
Espera-se do professor alfabetizador ser um observador e, junto com o aluno, procurar
explicações sobre o que está passando e, ao fazer essa procura, conduzir as explicações
utilizando a linguagem que ele conhece as possibilidades do trabalho pedagógico com a
língua que acabam por demonstrar como a demanda social perpassa a mera codificação e
decodificação.
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De acordo com esta ótica, a alfabetização deve colaborar para que os alunos entendam as intenções dos textos lidos por eles, no contexto das práticas de sua vida cotidiana,
seja no recinto escolar ou fora dele, para as quais a leitura poderia contribuir, de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais um olhar mais atento para a nossa sociedade mostra
a necessidade de acrescentar a esses conteúdos aqueles que permitem o cidadão ‘tratar’
informações que recebe cotidianamente (BRASIL, 2000, p.38).
Saber ler e escrever ou ensinar os números, a geometria não basta; é necessário e imprescindível saber fazer o uso da linguagem, saber interpretar os diferentes textos, nas mais
diferentes situações concernentes à sociedade, diferenciando o letramento da alfabetização
e comprovando que um processo não exclui o outro, mas sim que ambos interferem simultaneamente.
Assim, fica evidente o quão inevitável a clareza do docente no tocante aos objetivos a
serem atingidos, as ações aplicadas a fim de facilitar e promover a apropriação dos princípios
para o letramento. Isso requer um planejamento pedagógico cuidadoso, reflexivo e crítico, uma
vez que este não se limita apenas a intenção conceitual e recursos didáticos.
Neste sentido, o professor deve fazer uso das mais variadas formas de atividades, de
modo a conceder aos educandos assuntos ligados à aprendizagem da leitura e escrita envolvida com caráter informativo e formativo, ligados ao contexto social que estão inseridos.
Os jogos e brincadeiras são práticas sociais potenciais para o processo de Alfabetização
na perspectiva do letramento, pois permite utilizar-se de várias práticas pedagógicas, visando
explorar situações relacionadas ao cotidiano dos alunos.
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A BNCC E A ALFABETIZAÇÃO
Como já foi dito a alfabetização acontece ao mesmo tempo em que o letramento,
pois o mundo em sua volta se faz com palavras e textos e estão no dia a dia . Nos anos
iniciais aprender a ler e interpretar o mundo é
de grande importância para os alunos, além
de servir como suporte para as demais séries, ela desenvolve nos alunos o pensamento lógico, o olhar crítico sobre os conceitos
construídos, além de envolver o que é aprendido com o dia-dia.
Portanto assim como na língua portuguesa, na alfabetização encontra ainda entre
as várias problemáticas no ato de educar as
crianças está a formação do pedagogo, os
cursos de formação inicial em pedagogia, em
sua maioria, não oferecem subsídios suficientes para suprirem a grande demanda apresentada pelas classes de aprendizes, além
do mais, esses cursos sustentam-se numa
plataforma de múltiplas teorias pedagógicas
paralelas a uma grande escassez de práticas
que auxiliem o futuro professor a postar-se
corretamente diante das necessidades individuais dos alunos.
Em relação à alfabetização , os cursos
de formação em pedagogia tentam capacitar
os futuros educadores à base de poucas explicações que levem-os à compreensão de
sua história, metodologias, bem como, de
suas aplicações futuras.
Com o documento da BNCC aprovado,
as questões sobre alfabetização foram parcialmente resolvidas. O documento mantém
os principais pressupostos presentes em diretrizes anteriores, como os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs), mas também
incorpora mudanças.

Oficialmente, a BNCC não traz direcionamentos sobre as abordagens que devem
ser adotadas, mas existe uma perspectiva
que está por trás da elaboração do texto:
nela, o trabalho com algumas relações entre
fala e escrita é enfatizado. O documento justifica essa ênfase como um reconhecimento
de que a apropriação do sistema alfabético
de escrita tem especificidades e colocando-a
como foco principal da ação pedagógica nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Linguagem como forma de interação
A BNCC assemelha-se aos PCNs quando assume a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, reconhecendo que ela é
uma atividade humana e faz parte de um processo de interação entre os sujeitos.
A linguagem materializa-se em práticas
sociais, com objetivo e intenção. Por essa razão, estabelece a centralidade no texto como
unidade de trabalho e indica a necessidade
de sempre considerar a função social dos textos utilizados. Durante a alfabetização, isso
sinaliza para a importância de que os alunos
trabalhem com textos reais – e não exclusivamente criados para o trabalho escolar como
“Ivo viu a uva”.

AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM
DURANTE A ALFABETIZAÇÃO
São grandes desafios que a criança enfrenta, pois isto vai muito além da de decodificar letras e sílabas. Aprender a ler e escrever
é participar da cultura escrita supõe apropriar-se de uma tradição de leitura e escrita, supõe
apropriar de uma cultura existente que envolve várias habilidades e competências.
Esta é a grande dificuldade na alfabetização é reconceitualizar o objeto de ensino
e construí-lo de forma que garanta a aprendizagem efetiva. É necessário contextualizar o
objeto de leitura e escrita, por isso acredita-se
que as práticas sociais de leitura e escrita
podem formar leitores eficientes.
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Segundo Ferreiro (1989):
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever coisas inteligentes, divertidas e importantes.
Essas são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram esse
processo muito antes, através da possibilidade de entrar em contato, de interagir
com a língua escrita. Há outras crianças
que necessitam da escola para apropriar
se da escrita (FERREIRO, 1989, p.23).

A alfabetização ainda orienta o aluno
a realizar atividades que dão prioridade aos
aspectos impostos pelos conteúdos curriculares e cuja abrangência não excede e não
demonstra o mundo em que a criança vive.
Dessa forma, a prática pedagógica acaba por
não se tratar dos conhecimentos construídos,
pois não relacionam com a sua realidade,
causando assim algumas dificuldades para
as crianças de seis anos. Sendo assim, a intervenção e o planejamento docente permitem muitas vezes auxiliar a superação destas
dificuldades.
Que a criança aprendia a ler e escrever
apenas por um processo de sistematização
da alfabetização como uma relação entre fonemas e grafemas, ou seja, a junção silábica.
Essas concepções sobre leitura e escrita na alfabetização foram transformadas, devido às contribuições dos estudos realizados
por FERREIRO e TEBEROSKY (1980), que
apontam a alfabetização como uma relação
contínua e prolongada de evolução.
As descobertas de como as crianças
aprendem e influenciam os avanços dos alunos nesta fase, principalmente quando os
mesmos passam a compreender a função
da escrita num contexto social, percebendo
a necessidade de ler, escrever para resolver
situações do dia a dia. Entender que a alfabetização deve ser vista como de suma importância para o contexto sociocultural, histórico
e econômico, ao qual está inserido o sujeito.

Aprender a ler e escrever não supõe
apenas conhecer as letras e o modo como
decodificá-las, mas a maneira de usar os benefícios da leitura e escrita para a comunicação em um contexto cultural. Ao entender
esta relação em um contexto social estamos
promovendo a conciliação de alfabetização e
letramento que por muitas vezes é vista como
polos opostos e dissociáveis.
No processo de alfabetização, os alunos devem ser desafiados, devem pensar sobre a escrita e no que ela representa para a
sociedade. O professor deve ser o mediador
desta relação, mostrando os propósitos de
cada texto, função, público, investindo assim
na construção da cidadania e da compreensão do mundo, à medida que alfabetiza.
As mediações propostas pelo professor
devem permitir ao aluno analisar, selecionar,
relacionar e organizar as informações que o
rodeiam. Se as crianças de acordo com Ferreiro já trazem uma visão social da escrita ao
chegar ao primeiro ano, deve então o professor fazer uso deste contexto para inserir
as práticas de leitura e escrita, manter certa
fidelidade à versão social que a criança tem
para ampliar seu repertório e alfabetizá-las.
Segundo Ferreiro (2001):
As crianças iniciam o seu aprendizado
do sistema de escrita nos mais variados
contextos, porque a escrita faz parte da
paisagem urbana, e a vida urbana requer
continuamente o uso da leitura. As crianças urbanas de cinco anos geralmente já
sabem distinguir entre escrever e desenhar (FERREIRO, 2001, p.28).
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Porém ao chegar à fase de alfabetização muitas crianças não conseguem ler e
escrever. Percebemos que para alfabetizar o
professor deve buscar procedimentos didáticos/ pedagógicos adequados ao processo.
Do ponto de vista da construção do conhecimento, torna-se imprescindível enfocar os
processos de aprendizagem do sujeito ativo
e participativo. Esta forma de ensino traz ao
professor o desafio de assegurar a abordagem mais global, e parte de uma perspectiva,
que está centrada não no que é transmitido,
e sim no que é construído.
Ao analisarmos sobre o processo de
alfabetização dentro da perspectiva da construção do conhecimento e como a escrita
pode ter significação para a criança durante
a esta fase que está relacionada ao Ciclo de
Alfabetização.
Nesta fase cabe à escola possibilitar
que o aluno aproprie-se desta relação contínua de aprendizagem através da construção
de um ambiente propício rico em desafios
que favoreça um contato direto com diversos
gêneros textuais, que estejam engajados no
contexto sociocultural do indivíduo, possibilitando que se crie o hábito da leitura e escrita para que o mesmo se desenvolva durante
toda a vida escolar.
De acordo com as considerações de
Brakling (2003),
A leitura é uma prática social: Significa,
inicialmente, compreender que ler é uma
prática social, que acontece em diferentes espaços, que possuem características muito específicas: o tipo de conteúdos dos textos que nele circulam as
finalidades colocadas para a leitura, os
procedimentos mais comuns, decorrentes
dessas finalidades, os gêneros dos textos
(BRAKING, 2003, p. 39).

PRÁTICAS SUPERAR AS DIFICULDADES
NA ALFABETIZAÇÃO E DESENVOLVER
A LEITURA E A ESCRITA
A BNCC reconhece a especificidade da
alfabetização e propõe a mescla de duas linhas de ensino: a primeira indica para a centralidade do texto e para o trabalho com as
práticas sociais de leitura e escrita, a segunda
soma a isso o planejamento de atividades que
permitam aos alunos refletirem sobre o sistema
de escrita alfabética (estudar, por exemplo, as
relações entre sons e letras e investigar com
quantas e quais letras se escreve uma palavra, e onde elas devem estar posicionadas ou
como se organizam as sílabas).
Ao assumir essa postura, o documento considera as contribuições da perspectiva construtivista, principalmente os estudos
sobre os processos pelos quais as crianças
passam para se apropriar da escrita. Mas,
também, aponta ser preciso um trabalho com
a consciência fonológica e com conhecimento das letras para ajudar a criança a evoluir
em suas hipóteses de escrita.
Essa opção pela alfabetização explícita gerou muitas discussões e resistência
entre os especialistas durante a elaboração
da BNCC, mas prevaleceu o entendimento
de que as crianças aprendem de diferentes
maneiras e esta pode ser uma opção para a
parcela que não tem sido alfabetizada apenas
pelas propostas das diretrizes anteriores.
Indicar a inclusão de atividades específicas sobre notação alfabética não significa
desprezar a imersão no texto e sua função
social nem estabelecer uma ordem de prioridade entre os dois trabalhos. Até porque não
basta dominar o sistema de escrita para estar
alfabetizado. É preciso também ser capaz de
ler e escrever textos de diversos gêneros. Um
processo que o próprio documento indica ter
continuidade a partir do 3º ano, quando a
ênfase é na ortografização.
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

200

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

Vale frisar que, ao contrário dos PCNs
(2014), que ofereciam ao professor orientações didáticas e elementos para avaliação, a
Base não trata dessas partes. O documento
concentra-se na proposição das competências e habilidades essenciais que todos os
alunos devem desenvolver a cada ano e etapa da Educação Básica, ou seja, o foco está
em “o que ensinar”. A construção do “como
ensinar” virá nos currículos, cuja revisão está
a cargo de redes, escolas e docentes.
Sobre a necessidade de se implantar
a leitura e a escrita na escola, Lerner (2002)
afirma que:
É necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita, sejam práticas
vivas e vitais, onde ler e escrever sejam
instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo e reorganizar o próprio
pensamento, onde interpretar e produzir
textos sejam direitos que é legítimo exercer e responsabilidades que é necessário
assumir (LERNER, 2002, p.56).

Para desenvolver as práticas de leitura
e escrita na alfabetização o professor deve
ser capaz de fazer intervir na realidade do
educando, levando-os a um processo extenso
nas práticas sociais que envolvem o ato de
ler e escrever.
Faz-se necessário que o professor adeque o cotidiano do aluno à sala de aula, que
planeje ações para ensinar a real função da
linguagem escrita, que utilize os diversos gêneros textuais para desenvolver habilidades
de leitura e escrita de forma criativa e autônoma e que essencialmente respeite os conhecimentos prévios dos alunos. Trazer para dentro
da escola a escrita e leitura que acontecem
fora dela (LERNER, 2005).

Desenvolver atitude autônoma é propiciar ao aluno desde o início da sua escolarização um ambiente alfabetizador. Ao tratarmos
de jogos e brincadeiras por vezes direcionamos nosso olhar para o brincar, o jogar está
inserido de maneira clara nos objetivos do
desenvolvimento pleno da criança, porém a
criança ao ser inserida no Ensino Fundamental vai deixando de se relacionar com o mundo por meio da brincadeira e começa a fazer
do estudo a forma explícita de sua relação
com o mundo, e educadores por vezes nos
restringimos apenas nos procedimentos do
ensino fundamental, e não deixamos espaços para que a criança possa viver ainda um
tempo de brincar.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, devemos “contaminá-lo” com procedimentos e atividades lúdicas que temos como típicas da Educação infantil.
O brincar é uma atividade que permite
a produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas
crianças.
VYGOTSKY e suas contribuições para
o processo de apresentação da escrita à
criança vale ressaltar as diretrizes apontadas
por ele, de que o ensino da escrita deve ser
apresentado de modo que a criança necessite dela, que seja uma atividade cultural e
necessária, tanto quanto à fala.
Cabe ao educador propiciar maiores
espaços para o lúdico dentro do contexto
escolar, propiciando um brincar envolvente,
Kishimoto (2003) afirma que,
É importante compreender o jogo, o brinquedo e a brincadeira como atividade que
promove mudanças significativas no desenvolvimento infantil e não apenas como
um elemento presente no cotidiano das
crianças (KISHIMOTO, 2003, p.26).
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Devemos destacar também atividades
significativas para promover a leitura, entre
elas destacam-se as atividades em duplas,
na qual as crianças se auxiliam mutuamente
e discutem a obra, além de ser um bom momento para promover a troca de livros. Lerner
(2002) sugere: “desenvolver, em cada ano
escolar, atividades permanentes ou periódicas, concebidas de tal modo que cada um
dos estudantes tenha a possibilidade de ler
uma história para os demais ou escolher um
poema para ler aos colegas” (LERNER, p.60.
2002).
Vale ressaltar algumas práticas descritas nos Parâmetros Curriculares Nacionais
que nos oferecem um alicerce para desenvolver a habilidade de ler e escrever na alfabetização, como o uso de projetos que são
situações que oferece reais condições de produção de textos escritos e falados, produção
com apoio, situações de criação, leitura diária,
leitura colaborativa, atividades sequenciadas
de leitura, atividades permanentes e por fim
o brincar: As brincadeiras de faz-de-conta, os
jogos de construção e aqueles que possuem
regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos
tradicionais, didáticos, corporais, etc. (PCN).

É de fundamental relevância entender
que a alfabetização é o processo pelo qual
o sujeito passa a ter o domínio e desenvolve
habilidades para codificar e decodificar o código do sistema linguístico.
E que letramento é fazer o uso desse
domínio nos diferentes contextos social, porém ao conciliar alfabetização e letramento,
ou seja, alfabetizar letrando é propiciar aos
alunos uma relação intrínseca entre o ler e
escrever, é favorecer a “interação com os diferentes portadores da leitura e escrita” (SOARES, 2009), possibilitando o uso desse domínio em diversas esferas sociais estimulando
o uso da leitura e escrita na sociedade, favorecendo aos indivíduos uma interação com
práticas de leitura e escrita para o uso em
suas funções reais, comunicar-se.
Buscamos ainda mostrar caminhos e alternativas para que o professor como mediador possa efetivar esta prática através do uso
de jogos e brincadeiras. É essencial que se
faça uma reflexão sobre o brincar como auxiliar na aquisição da leitura e escrita nas séries
iniciais buscando desenvolver integralmente o
indivíduo, através de práticas inovadoras e socializadoras, criando condições para garantir
uma educação de qualidade.

Estes subsídios é que nos permitem
efetivar o sucesso das ações diárias, cabe
então ao professor encontrar o melhor caminho para alfabetizar letrando, fazendo o uso
dos jogos e brincadeiras como auxiliadores
deste processo, promovendo a construção e
a ampliação dos conhecimentos.
A presente pesquisa buscou desvendar
os aspectos específicos sobre o processo de
leitura e escrita na alfabetização com o uso
das práticas sociais e do brincar. Visto que
a mesma ao longo dos anos vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre a psicogênese da língua escrita é importante ressaltar que o ensino de nove anos não pode
deixar de olhar para a criança de seis anos.
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FINANCIAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO: DILEMAS E
CONTRADIÇÕES REGIONAIS
RESUMO: A fim de responder algumas indagações acerca do financiamento educacional brasileiro,
este ensaio com base em pesquisa bibliográfica trata do referido tema a fim de perseguir seus
os objetivos geral e específicos, tendo em vista divergências acadêmicas, políticas, econômicas,
sociais e embates diversos, sejam estes ocasionais ou perduráveis e até hoje sem solução
aparente, o que torna evidente a tamanha complexidade presente não numa brevidade de anos,
mas sim em séculos de história. O questionamento como arrecadar e investir recursos destinados
à educação está na pauta legal brasileira desde sua primeira Constituinte de 1823, porém, o
assunto é discutido desde o Brasil colônia e se mantém em muito até o presente sem soluções
convergentes. Diversas obras, estudiosos entre outros aportes de pesquisa que compõem este
trabalho revela que apesar dos avanços conquistados, principalmente a partir do período pós
redemocratização com a promulgação da Constituição de 1989, a educação a partir de outros
instrumentos legais amparados nesta, acaba por agregar mais recursos e a devida aplicação
na educação básica, porém, não suficiente para dirimir a evidente desigualdade pertinente
a arrecadação e distribuição de recursos entre os diversos entes da federação, dadas suas
particularidades e especificidades características de um país com dimensões continentais como
é o caso do Brasil.

Palavras-chave: Financiamento Educacional Brasileiro; Investimentos Educacionais; Desigualdades
Regionais Educacionais; Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

V

ia de regra e apesar das divergências, podemos supor que a população brasileira
expresse com certa frequência a recorrente expressão “educação de qualidade”,
mas o que de fato pode-se considerar para a concretização de tal premissa? A
busca para esta e outras questões atreladas à educação brasileira, nos remete a devida contextualização histórica que remonta séculos, que entre avanços e revezes tornou possível a
construção da realidade educacional brasileira atual.
Oliveira (2017) contextualiza um cenário de grande mobilização envolvendo diversas
personagens que ao longo da história do Brasil, a partir da década de 1980 e início dos anos
de 1990, dado o momento de grande euforia pós reconstrução democrática em 1985, seguida da Constituição de 1988, LDB (1996), entre outros marcos legais dos quais tem em seu
arcabouço o caminho para a já em voga educação de qualidade, bem como a construção de
uma escola pública mais democrática.
Este trabalho tem como foco o tratamento do financiamento educacional brasileiro, pois
trata-se de um tema recorrente e que permeia a história da educação brasileira, sempre muito debatida é revelada como um cenário de intenso campo de luta, peculiaridade expressa
inclusive na recente discussão e regulamentação da lei do “novo Fundeb”, lei nº 14.113 de
25 de dezembro de 2020.
Pesquisar possíveis incongruências regionais quanto ao financiamento educacional brasileiro é o objetivo principal deste trabalho, pressupondo a tratativa dos objetivos específicos,
sendo: identificar os meios de financiamento educacional no Brasil; divulgar bibliografia que
trate de dispositivos legais em curso que tratam da trajetória histórica do financiamento educacional brasileiro; descrever por meio de bibliografia possíveis impactos do financiamento
educacional brasileiro, com foco na análise e discussão de diversas fontes que abordam as
diversidades e especificidades regionais brasileiras previstas no tratamento do referido tema
de estudo deste trabalho.
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BREVE HISTÓRICO DO
FINANCIAMENTO EDUCACIONAL
BRASILEIRO
Como veremos o tema financiamento
educacional está presente em nossa sociedade desde o Brasil colônia, Ribeiro (2003)
adverte que a partir dos jesuítas.
Jesus (2016) destaca a contradição do
financiamento educacional transpassada por
séculos. Os jesuítas, por exemplo, a partir de
1549 se valiam de financiamento advindo da
coroa portuguesa, onde D. João VI conferiu a
destinação de 10% do dízimo pago à igreja.
Almeida (1989) tratou o desfecho do
subsídio literário a partir do Decreto de 15 de
março de 1816, enquanto no Decreto de 28
de junho de 1821, D. João VI numa clara evidência da influência do escopo liberal europeu vigente, assegurando a qualquer cidadão
a liberdade de promover o ensino e a abertura
das chamadas “Escolas de primeiras letras”,
seja na forma gratuita ou acordado entre as
partes interessadas.
A partir do Brasil Império temos o papel e o impacto das constituintes brasileiras.
(Cury, Horta e Fávero 2014), revelam que a
educação como direito vai ganhando forma
a partir da emenda constitucional de 1969,
recebendo a formulação “Direito de todos e
dever do estado”, enquanto a Constituição de
1891 é considerada muito generosa no que
se refere ao acolhimento dos direitos civis.
Chizzotti (2014) acerca do problema da
instrução pública na Constituinte de 1823 invoca o discurso inaugural de D. Pedro I, que
declara: “Tenho promovido os estudos públicos, quanto é possível, porém, necessita-se
de uma legislação especial”.

Em 1891 sob a defesa do estado federativo e não interventor sequer conseguiu
garantir a gratuidade da instrução primária,
como rezava a Constituição de 1824. As escolas de “primeiras letras” seriam a princípio
criadas em todas cidades, vilas e lugares populosos do país de acordo com o recebimento da medida pelo ato institucional de 1834,
porém, o financiamento de tal encargo acabou por ficar sobre as províncias.
Para fins de uma apropriação de informações que marcaram época na trajetória
histórica e política do financiamento da educação básica, de forma cronológica, a Associação de jornalistas em educação (Jeduca)
, correlacionando os diferentes formatos de
captação de verbas para a educação nacional, destaca que partindo de 1934 apesar
da vinculação de recursos para a educação,
seria suspensa três anos depois, sendo retomada apenas em 1946.
Em 1996, mesmo ano da criação da
LDB, o Fundef seria concebido, porém, sendo
colocado em prática no ano seguinte. No ano
de 2001 fica estabelecido o segundo Plano
Nacional de Educação aprovado, com a meta
de reservar 7% do PIB para a Educação. Em
2007 o Fundef abre espaço para o que conhecemos hoje como Fundeb, com validade
até 2020 e como sabemos continua em vigor
após sua aprovação em dezembro de 2020.
Apesar dos avanços no ano de 2016
com a promulgação da E.C. 95 limita por 20
anos os gastos públicos. Outro dado relevante
é a ocorrência do Marco de Ação de Educação 2030, onde dezenas de países, incluindo
o Brasil, se comprometem a investir entre 4%
e 6% do PIB em educação até o ano de 2030
(UNESCO 2016).
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DISPOSITIVOS LEGAIS DO
FINANCIAMENTO EDUCACIONAL
BRASILEIRO
Após o breve histórico abordado no capítulo anterior, será tratado nas linhas a seguir
o financiamento educacional brasileiro com
vistas ao tratamento do tema como um campo de diversas possibilidades de consultas e
pesquisas, tais como: documentos diversos,
leis, decretos e demais dispositivos legais,
dos quais nos ilustram um intenso campo de
luta entre diversas representações, figuras
ilustres, órgãos e instituições.
Favero (2014) em sua obra reúne valorosas contribuições de diversos estudiosos,
quanto ao tema da educação nas constituintes brasileiras, na qual inevitavelmente a questão do financiamento educacional é devidamente abordada.
De acordo com Sucupira (2014), a
centralização da primeira constituição produziu uma reação política configurada no ato
adicional de 1834 e a garantia da instrução
primária gratuita como dever das províncias,
onde assim que consumada a abdicação de
D. Pedro I a classe política de orientação liberal propuseram a reforma da Constituição
outorgada, de forma autoritária e centralizadora do primeiro imperador.
Neste ponto, nos deparamos com um
aspecto central que perpassa séculos de história, ou seja, afinal com quem ou com qual
ente da federação fica a responsabilidade e
de que forma se dará o financiamento educacional em território nacional?
De acordo com Cury, Horta e Fávero
(2014) a Constituinte de 1891 estabelece o
sistema federativo. Os autores apoiados em
Venâncio Filho relembram o Manifesto Republicano de 1870, que defendia o princípio federativo e a autonomia das províncias, incluindo a criação de um imposto exclusivamente
provincial.

Referente a Constituinte de 1933 –
1934, Rocha (2014) destaca a obrigatoriedade do Estado em aplicar recursos públicos
na educação aprovados na Constituição de
1934. A fim de ilustrar os debates ocorridos
nesta ocasião, o autor destaca os índices orçamentários da união, estados e municípios
no tocante à educação, bem como a exigência do estabelecimento de critérios para a devida distribuição de recursos.
Saviani (2018) chama atenção quanto
a criação do CNE – Conselho Nacional de
Educação, a partir da Constituição de 1934,
sendo este defendido como órgão deliberativo, de modo não permitir que instâncias
“politiqueiras” se apropriem ou definam estritamente os rumos da educação nacional,
incluindo o financiamento educacional. Em
1937 revogada a Constituição do período do
Estado Novo da qual para todos efeitos não
faz qualquer referência a nenhum sistema de
ensino, seja no âmbito municipal, estadual ou
federal.
Na constituição de 1946 sob a ótica de
Oliveira (2014) que aponta para o fato dos
defensores da escola pública reivindicarem
a gratuidade do ensino público em todos os
níveis, porém, sem sucesso efetivo, mas apenas regulamentado pela primeira vez em uma
constituição. Na referida Constituição ficaria
estabelecido que a União aplicaria em educação nunca menos de 10%, enquanto estados,
distrito federal e municípios nunca menos de
20% do montante de impostos. Em 1961 com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o percentual da união seria elevado
para 12%.
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A desvinculação dos fundos amparados
pela LDB deixa de constar nos orçamentos da
união em 1968, apesar de constar na emenda
constitucional de 1969, viria a ser regulamentada somente em 1985. Quanto à tendência
vigente do congresso nacional no tocante a
educação, Saviani (1987) caracteriza sob o
que ele chama de “democracia excludente”,
que em suma é profundamente influenciada
pela participação política de setores da sociedade civil, tidas como “elites dissidentes”
e a defesa do capital humano, que teria como
função a formação do trabalhador qualificado
para o setor produtivo e emergente no país.
Corbucci (2009) destaca que entre os
embates constituintes de 1987 - 88, a reivindicação de professores, pesquisadores, entre
outros que compunham o Fórum de Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito, foi da defesa dos recursos
públicos restritos a financiar o ensino público,
enquanto o setor privado, leigo ou confessional, empresarial e comunitário, defendiam o
ensino privado.
Corroborando com tal apreciação do
contexto e enredo das disputas em torno das
verbas educacionais, Saviani (2013) a fim de
ilustrar a potencial mobilização dos diversos
atores e entidades nas discussões em torno
da educação durante a Constituinte 1987 –
88, salienta que se pode comparar a década
de 1980 como momento de maior mobilização de educadores com a década de 1920
com o advento da Reforma da Instrução Pública Paulista dirigida por Sampaio Dória.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS ENTRE
OS ENTES FEDERATIVOS
Evidentemente é prudente se valer das
bases e documentos legais para darmos conta dos objetivos deste estudo, pois como veremos, são as leis que vão prever políticas de
investimentos na educação básica.
Oliveira (2017) menciona os finais da
década de 1980 e início dos anos de 1990,
no qual o país revia as bases da educação
pública, tendo em vista a promulgação da
Constituição de 1988, que faz menção a
nova “lei de diretrizes e bases da educação
nacional” que viria a ser consolidada no ano
de 1996, culminando entre outros aspectos
na construção de uma escola pública mais
democrática.
A partir da Constituição de 1988 podemos destacar alguns artigos, parágrafos e
incisos que fazem referência e dão base legal
a alguns princípios a serem perseguidos por
políticas públicas de financiamento educacional, conforme:
O art. 206 engloba elementos que acabam por interferir em questões relacionadas
com verbas destinadas ao financiamento da
educação, ganhando destaque os seguintes
princípios: IV - gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais; V - valorização
dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira,
com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas; VII - garantia de padrão de qualidade
e VIII - piso salarial profissional nacional para
os profissionais da educação escolar pública,
nos termos de lei federal.
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No art. 208 da Constituição está posto
o seguinte: O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos
4 aos 17 anos de idade, incluindo a oferta
gratuita para todos os que não tiveram acesso
na idade própria. O parágrafo 1º do referido
artigo destaca que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
Quanto ao art. 211, está prescrito o seguinte: “Fica estabelecido que União, Estados, Distrito Federal e os Municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de
colaboração, de forma que”:
§ 1º A União caberá organizar o sistema
federal de ensino e dos territórios, financiando as instituições de ensino públicas
federais, além de exercer função redistributiva e supletiva, a fim de garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, enquanto o § 2º determina que
os Municípios devem atuar com prioridade no ensino fundamental e na educação
infantil, por fim no § 3º está posto que
os Estados e o Distrito Federal assumem
prioritariamente o ensino fundamental e
médio.

Pontualmente o art. 212 determina a
porcentagem que cada ente da federação
deverá aplicar na educação, estabelecendo
a aplicação de nunca menos de dezoito por
cento para a União e vinte e cinco por cento
no mínimo para os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
A partir da Emenda Constitucional nº
108, de 2020, fica estabelecido no art. 212-A
que Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se
refere o caput do art. 212 da Constituição à
manutenção, desenvolvimento do ensino na

educação básica e à remuneração condigna
de seus profissionais. No que se refere ao
tema de estudo até aqui apresentado, podemos citar alguns de seus incisos que devem
ser respeitados:
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os
Estados e seus Municípios é assegurada
mediante a instituição, no âmbito de cada
Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), de
natureza contábil; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 108, de 2020)
IV - a União complementar os recursos
dos fundos a que se refere o inciso II do
caput deste artigo;
V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três
por cento) do total de recursos a que se
refere o inciso II do caput deste artigo,
distribuída da seguinte forma:
a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito
de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF),
nos termos do inciso III do caput deste
artigo, não alcançar o mínimo definido
nacionalmente;
b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco
décimos) pontos percentuais em cada
rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual
total por aluno (VAAT), referido no inciso
VI do caput deste artigo, não alcançar o
mínimo definido nacionalmente;
c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que,
cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem
definidos, de atendimento e melhoria da
aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de
avaliação da educação básica;
VI - o VAAT será calculado, na forma da
lei de que trata o inciso X do caput deste
artigo, com base nos recursos a que se
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refere o inciso II do caput deste artigo,
acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no § 1º e consideradas
as matrículas nos termos do inciso III do
caput deste artigo;
VII - os recursos de que tratam os incisos
II e IV do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios
exclusivamente nos respectivos âmbitos
de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta
Constituição;
VIII - a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
estabelecida no art. 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% (trinta
por cento) da complementação da União,
considerados para os fins deste inciso
os valores previstos no inciso V do caput
deste artigo; (BRASIL, 1988)

O Plano Nacional de Educação (PNE)
preconizado pelo art. 214. Além da seção
própria, a educação é mencionada nos artigos sobre os direitos dos cidadãos, Art. 6 e
naqueles sobre organização do Estado e as
atribuições da União, dos estados, do Distrito
Federal (DF) e dos municípios especificamente previstos nos arts. 22, 23, 24 e 30.
A partir da LDB (1996) dispositivos
constitucionais são regulamentados e corroboram para validar alguns avanços. No título
VII que trata dos recursos financeiros, teremos
a consolidação de premissas alicerçadas na
Constituição de 1988, como é o caso do art.
68 e 69 da LDB, bem com seus artigos 74,
75 e 76.
Em 20 de junho de 2007 o FUNDEB
passa a abranger toda a educação básica,
não somente o ensino fundamental. Como
sabemos a promulgação da lei nº 14.113,
de 25 de dezembro de 2020 dado o advento
do prazo final da vigência do FUNDEB acaba
por regulamentar em caráter permanente o
FUNDEB, fato este entendido como uma vitória para a educação brasileira.

O FUNDEB enquanto instrumento legal,
entre outras disposições e elementos define
os conceitos de “Custo Aluno - Qualidade Inicial (CAQi)” que tem como prerrogativa definir
o valor mínimo anual a ser investido por estudante e o “Custo Aluno - Qualidade (CAQ)”
amplia o nível de qualidade, pois indica qual
seria o valor do investimento em educação
que seria equivalente ao patamar dos ditos
países desenvolvidos.
Segundo Oliveira e Teixeira (2008) o
complemento de verbas do Fundeb tendo
como referência ou critério o Custo aluno –
ano entre outros são financiados por meio
de impostos, entre eles (ITCMD), (IPVA) e o
(ITR), o que torna possível a complementação
por parte da União, como nos casos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba,
Pernambuco e Piauí no ano de 2007 e no
Amazonas em 2008.

O PARADOXO DO FINANCIAMENTO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
Neste capítulo serão tratadas algumas
considerações e apontamentos sobre possíveis incongruências quanto à arrecadação e
distribuição de verbas destinadas à educação
no Brasil a luz de registros que perpassam as
esferas públicas, privadas, legais, jurídicas e
acadêmicas.
Apesar da criação do salário-educação,
o FUNDEB, entre outros, é notório que ao longo da história os investimentos federais na
educação básica regrediram, sendo tal responsabilidade transferida aos estados e municípios de forma progressiva.
De acordo com Stiglitz (2002) um objetivo recorrente de políticas públicas em educação é o combate à distribuição desigual de
recursos entre localidades. (JEDUCA, 2019),
identifica de igual modo que os limites de
pisos de investimentos na educação acabam
por colidir com as disparidades financeiras
vigentes nas diversas regiões do Brasil.
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Ou seja, o princípio alicerçado pela
Constituição que prevê a função redistributiva
e supletiva no âmbito do governo federal visa
a equidade de oportunidades educacionais,
mas na prática não a garante tal premissa,
seja por ausência de regras, possíveis bloqueios e limitações orçamentárias por parte
da União, como ocorrido com a promulgação
da lei institui o novo regime fiscal a (Emenda
Constitucional 95/2016).

A partir deste paralelo de caráter histórico a autora supracitada em relação ao FUNDEB evidencia que os Estados e seus municípios são os mais responsabilizados pela
aplicação de seus recursos no financiamento
educacional, log são proporcionalmente mais
afetados que a União, que sob a égide de permitir maior autonomia aos entes federativos
acaba por enfraquecer sua função redistributiva já deficitária.

As informações contidas no gráfico
abaixo oferecem de forma expressa o VAA –
(Valor por Aluno/Ano) correlacionado ao valor
mínimo nacional, por fim com o VAA de cada
Estado da federação e Distrito federal:

Para Cassini (2011) é notório que regiões menos favorecidas saem no prejuízo,
dada a discrepância de arrecadação e poder
de aplicação na educação, como é o caso de
Alagoas, Bahia, Amazonas, Ceará, Maranhão,
Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí.

Fonte: https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/mais-recursos-para-a-educacao-basica Acesso em: 03/04/2021.
Tendo em vista tal cenário, Araújo
(2013) em seu estudo analisa a aplicação
de recursos da União que complementam a
parte requerida e expressa em lei para Estados que não alcançam mínimo nacional, ao
chamar atenção para o custo (VAA) entre os
anos de 2006 e 2011 identifica tímida melhoria na desigualdade expressa entre as regiões
Norte e Nordeste quando comparadas a região Sudeste.

De acordo com o guia organizado pela
JEDUCA (2019) que se apoiou em diversos
estudos e conclusões de diversos pesquisadores, que indicam uma desigualdade que
vai além do cenário nacional, pois quando
comparado o Brasil com outros países, seja o
caso dos vizinhos sul – americanos e outros
emergentes fica claro que o investimento por
aluno no Brasil é muito inferior.
Vale lembrar que muitos destes sistemas de avaliação de resultados e medições
de aproveitamento escolar e a decorrente correlação com os investimentos a serem feitos
na educação são questionados por inúmeros
estudiosos, pois vislumbram o crescimento
econômico como sendo o grande objetivo de
um sistema educacional, como é o caso do
Banco Mundial, que profundamente impregnada na “Teoria do Capital Humano”, defende
que as pesquisas internacionais têm demonstrado que o capital humano, considerado a
média de escolaridade da força de trabalho,
é um elemento crítico para esse crescimento
(BANCO MUNDIAL, 2010, p. 23 In. MOTA E
MAUÉS 2014).
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Corrêa e Opice (2015) a fim de demonstrar a desigualdade vigente na educação nacional, demonstram que nas regiões Norte e
Nordeste temos em grande parte os piores
resultados de aproveitamento de estudos na
educação básica (Decil 1), enquanto nas regiões mais ao Sul do país são identificados
melhores resultados (Decil 10):

FONTE: Disponível em: https://www.
fipe.org.br/Content/downloads/publicacoes/bif/2015/bif418-29-37.pdf Acesso em:
04/04/2021.
De acordo com os autores tal desigualdade está relacionada com outras variáveis
como: níveis socioeconômicos; o grau de
instrução dos pais e responsáveis pelos estudantes; questões de ordem geográfica (localização, município, zona urbana, zona rural);
infraestrutura (salas de aulas e bibliotecas);
professores e diretores (idade, nível de experiência e escolaridade).
Santos (2014) tendo em vista o conceito de “estado da arte ” tendo em vista
pesquisas e estudos diversos que tratam do
tema financiamento público da educação, são
poucos os que se enquadram no conceito,
colaborando para o raso e pouco fecundo
ambiente de discussão e disseminação de
ideias e alternativas teórico-práticas de qualidade e fundamentação sólida nesta área de
pesquisa, concluindo que 156 artigos pelo
autor consultados tais limitações são evidentes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foi adotado como procedimento técnico a consulta bibliográfica com objetivo exploratório conferindo a este ensaio a suposta
validação de seus objetivos geral e específicos acima mencionados. (GIL, 2008)
De acordo com Macedo (1994) a pesquisa bibliográfica pode se amparar ou ser
abordada sob diversos aspectos: ciência ou
técnica; disciplina de um curso; inclui referências bibliográficas e até resumos, bibliografias
gerais, especializadas; livros, artigos de revista, enfim, para a autora a “família bibliográfica” trata-se da chave para “controlar o conhecimento disperso” e “recuperar a informação
no momento desejado”.
No caso deste ensaio até aqui apresentado contou com o prévio levantamento
bibliográfico, leitura e análise de diversos referenciais teóricos, livros, artigos científicos,
legislações, entre outros aportes que tratassem do tema foco deste ensaio, a fim de contemplar os objetivos geral e específicos.
Passada esta primeira etapa recorremos ao elenco das ideias e proposições teóricas consultadas, assim tornando possível a
construção do marco teórico, se valendo da
inclusão ou descarte de obras consultadas
e pesquisadores consultados, tendo como
critério a tratativa do tema tendo em vista os
objetivos acima citados.
Com base nas bibliográficas consultadas e a devida composição do marco teórico
iniciamos a fase de discussão recorrendo ao
levantamento histórico, político, administrativo
e legal percorrido em todo decurso do trabalho para possibilitar a conclusão das considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema de discussão exposto neste ensaio, a fim de se ater em seus objetivos específicos e geral não se trata de uma opção involuntária ou em vão, pois conforme demonstrado
o financiamento educacional brasileiro, seus meios de captação e distribuição perpassam
séculos de história, que acumulados nos conferem a atual situação de impasse onde nos
encontramos atualmente.
Ou seja, o tema até aqui discutido não por acaso se consolidou ante as inúmeras posições, contraposições e intensos debates, que conforme diversas obras, pesquisadores e
estudiosos que ao se dedicar a compreender os fenômenos que abarcam o tema, acabam
por ser imergidos numa complexa e divergente rede de narrativas de ordem políticas, sociais,
educacionais, legais, enfim, um sem número de possibilidades que nos confere devido trato
do financiamento educacional brasileiro sob diversos pontos de vistas e linhas de pesquisa.
Ao considerar tal cenário fica mais tangível e apropriado entender o estudo do financiamento educacional brasileiro a partir da definição do que se pretende pesquisar sobre o
assunto, tendo em vista todo arcabouço teórico, legal e histórico que abrange o tema. Por esta
razão se fez prudente organizar os objetivos específicos e geral deste trabalho considerando
esta inerente conclusão.
Tendo em vista o objetivo geral deste trabalho fica claro de acordo com a bibliografia
consultada, que o sistema brasileiro de financiamento educacional apesar dos avanços e
atenuações da evidente desigualdade na distribuição de recursos entre os entes federativos,
na realidade está muito distante de metas e conquistas nesta área, onde podemos destacar
uma das mais pontuadas evidências por parte dos estudiosos e obras consultadas que carece
de maior atenção, neste caso o apoio e contribuição mais efetiva da União, que apesar da
conquista do “Novo Fundeb” em dezembro de 2020 ao mesmo tempo esbarra na Emenda
nº 95/2016 que estabelece o “teto de gastos”.
Quanto ao objetivo de identificar os meios de financiamento educacional no Brasil, fica
evidente que os diversos meios de se financiar a educação brasileira, percorre um longo caminho histórico a começar da influência de Portugal, desde o Brasil colônia com os padres
jesuítas, passando pelos embates entre a educação laica e religiosa, bem como das disputas
ideológicas de toda ordem, dividindo os defensores de recursos primordialmente para a escola pública, do lado oposto as instituições privadas, ou seja, para cada momento histórico
demandas e incongruências diversas.
No decorrer deste ensaio foi possível a divulgação de bibliografia que trate de dispositivos legais em curso, entre outros que compuseram a trajetória histórica do financiamento
educacional brasileiro, se valendo de autores, livros, artigos científicos e demais aportes de
pesquisa, que reunidos oferecem um bom acervo de informações para tratar o assunto ainda
que de forma não conclusa, mas que ofereça potencial para discussões e reflexões sobre o
tema que foi tratado neste breve estudo.
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Outro ponto de grande relevância e que deve ser destacado são os diversos impactos do
sistema de financiamento educacional brasileiro, onde consultada bibliografia que trata deste
outro objetivo deste trabalho, acaba por evidenciar a histórica é evidente divergência do investimento no ensino básico brasileiro, quando comparadas as regiões Norte e Nordeste com as
regiões mais ao Sul do país, ou seja, enquanto as primeiras carecem de maior investimento,
tendo em vista por exemplo a baixa arrecadação de impostos própria, nas regiões mais ao
Sul tal efeito se mostra menos evidente, resultando numa diferença de aplicação de recursos
por aluno que atingem diferenças inaceitáveis, principalmente quando comparados com países desenvolvidos, ou seja, dois alunos brasileiros ainda que cursando a mesma etapa de
ensino, por um deles residir em uma região menos favorecida acaba por ter um investimento
reduzido em sua formação educacional básica.
Por fim, fica claro que apenas o investimento de forma isolada não nos assegura a
solução destes e outros entraves da educação básica brasileira, muitos destes não tratados
nas linhas deste ensaio, bem como fica evidente que apesar de diversos estudiosos e obras
se debruçam neste tema de estudo, a qualidade e o nível de discussão é profundamente
questionada por estudiosos que se dedicam em analisar o nível de independência ideológica,
econômica e política que se faz necessária para o tratamento deste tema que envolve entre
outros temas sensíveis a própria captação e destinação de verbas públicas.
Dessa forma, evidentemente que este ensaio assim como tantos outros que abordam
o tema em questão aqui referenciado, não pode ser qualificado como determinante, mas sim
como uma contribuição para todos aqueles que estão envolvidos e engajados direta ou indiretamente com a melhoria da qualidade da educação básica brasileira, logo, não podemos
excluir a devida ampliação e aprofundamento do tema financiamento educacional brasileiro,
tendo em vista alçarmos novos rumos e conquistas na educação nacional.
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A CRIANÇA E O BRINCAR HEURÍSTICO E A REINVENÇÃO DO
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA
RESUMO: A curiosidade e a observação são características presentes nas crianças advindas das
diferentes infâncias, desde a mais tenra idade. Através delas e dos questionamentos que fazem
aos adultos próximos, as crianças buscam entender e compreender o mundo que as cerca, tanto
o físico como o social. E nesse retorno ainda em meio a “Pandemia” teremos que o encontro,
ganhará grande ênfase, pois essas infâncias deverão estar a cada dia mais conectadas com
os espaços livres e a natureza e assim possamos retroalimentar os protocolos de retorno, e
concomitantemente começarmos a promover as interações sociais entre bebês e crianças com
cuidado, cautela e zelo. Assim, este artigo discorre sobre a suma importância de nos apropriarmos
de um “novo” brincar, considerando cada vez mais na promoção do brincar livre, cheio de
questionamentos e descobertas, significando a criança não só como protagonista, mas também
como parceira de conhecimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Brincar Heurístico; Pandemia.
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INTRODUÇÃO

A

maneira como a criança explica os elementos de seu mundo demonstra a variedade e riqueza de inquietações e interpretação que ela produz, aprendidas em
sua interação cotidiana com diferentes parceiros, quando ela é confrontada com
explicações historicamente elaboradas sobre uma enorme quantidade de fenômenos naturais
e uma variedade igualmente grande de fatos sociais.
Dessa forma, na interação com as situações e com parceiros experientes que as façam
refletir, as crianças vão ressignificar suas hipóteses e se apropriando do conhecimento científico.
De acordo com a BNCC (2018) no campo de experiência “Espaço, Tempo, Quantidade,
Relações e Transformações”:
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo construído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas elas procuram se situar
em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite: hoje, ontem e amanhã etc.).
Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos. Os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e
as possibilidades de sua manipulação etc. (BNCC, 2018, p.42).

Os espaços de convivência social onde a criança se relaciona com adultos e com outras
crianças, criam oportunidades para ela construir e relacionar diferentes aspectos da natureza
sendo o meio ambiente que a cerca. A partir de sua interação com objetos e mediada pelo
convívio com outras pessoas, por informações veiculadas através dos meios de comunicação
e por imagens que capta visualmente, a criança elabora noções onde se misturam à fantasia,
o pensamento mágico e algumas tentativas de formulação lógica. Quanto mais oportunidade
as crianças tiverem para falar e ouvir opiniões de adultos, ou de outras crianças, sobre fatos,
fenômenos e situações sociais observadas, mas elas poderão pensar e elaborar ideias sobre
eles.
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VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
INTRINSECAMENTE ATRELADO AO
BRINCAR HEURÍSTICO
Neste sentido, é de suma importância
nesse momento em que vivemos que a Educação Infantil intimamente ligada a Educação
Ambiental onde as crianças podem elaborar
ideias acerca do meio ambiente, transformando em conhecimento suas curiosidades sobre os animais, as plantas, a tecnologia, o
comportamento humano e outros aspectos
da cultura, se forem criadas condições para
tal. Se tais ambientes propiciam o contato da
criança com diferentes fatos e a desafiam a
pensar sobre o que ela observa, eles influenciam a apropriação que ela faz de saberes e
representações do mundo que a cerca.
Ao aprender a ler o meio ambiente que
se encontra inserida com os instrumentos
que a unidade de educação infantil pode lhe
proporcionar, a criança poderá desenvolver
sua capacidade de observar regularidades
e permanências, formular noções de espaço e tempo e fazer aproximações em torno
da ideia de causalidade e transformação. No
campo de Experiências a BNCC (2018, p.51)
“Espaços, Tempos, Quantidade, Relações e
Transformações", enfatiza que a criança deve
ter acesso: explorar o ambiente pela ação e
observação, manipulando, experimentando
e fazendo descobertas. Para ajudá-la nesse
processo, o professor deve criar condições
para que ela se aproprie de noções históricas
e cientificamente elaboradas, não como verdades absolutas e inquestionáveis, mas como
construções dinâmicas e provisórias, marcadas pelos valores e práticas de cada época.
No intuito de apreender o contexto em
que estão inseridas, as crianças buscam estabelecer a relação do que já conhecem com
os fragmentos de conhecimento que ainda
não possuem. Desta forma, vão construindo
observáveis e teorias que, por mais elementar
que sejam, supõe muito mais que um simples

registro perceptivo. Envolvem relações, correspondências, implicações etc.
O RCNEI afirma que:
O trabalho nessa faixa etária acontece inserido e integrado no cotidiano das crianças. Não serão selecionados blocos de
conteúdo, mas destacam-se ideias relacionadas aos objetivos definidos anteriormente e que podem estar presentes nos
mais variados contextos que integram a
rotina infantil (RCNEI, 1998, p.177).

Para conhecer e poder ajudar as crianças nessa construção, é muito importante que
o professor escute o que elas perguntam e
conversam, e procure entender os significados que elas constroem as relações que estabelecem as comparações que fazem.
Nesse contexto, o professor deixa de
ser um informante dos conhecimentos científicos, um transmissor de conteúdo para que
as crianças aprendam, e passa a ser um investigador do que pensam elas, na medida
em que interpreta suas hipóteses, considera
seus argumentos e analisa suas experiências
em relação aos contextos culturais.
Criar espaços onde as crianças possam
falar, descrever, narrar, explicar, torna-se assim requisito fundamental para a construção
e ampliação de saberes novos e dos já estabelecidos, situação que se articula com todo
o trabalho ocorrendo em relação ao domínio
da linguagem verbal.
Se a Educação Infantil e suas diferentes
infâncias podem ser espaços onde a curiosidade que as crianças têm sobre o mundo
físico e social as leve a construir ideias, raciocínios, comparações e significações, neles
podem ser criadas formas de aproximá-las
dos saberes do meio ambiente e o que tratam desses temas, de forma que elas possam aprender pela observação, pelo questionamento permanente e pela experimentação.
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Kishimoto (1997) enfatiza que:
A criança deve desenvolver habilidades
para interagir positivamente com seu meio
natural e social e incorporá-lo em sua vida
diária com os objetivos de ter prazer em
experimentar fenômenos e eventos da natureza por meio de brincadeiras; brincar
pela experimentação e criar com coisas
que a cercam; desenvolver interesse por
brinquedos e coisas feitas pelo homem
(KISHIMOTO, 1997, p.68).

Aquelas instituições devem ser espaços
onde as crianças possam, com a mediação
do professor, manipular alguns instrumentos
do processo de produção de conhecimento
tais como: construir problemas de investigação, criar explicações hipotéticas, testar essas hipóteses, buscar informações adicionais
através da pesquisa em outras fontes bibliográficas ou através da leitura de imagens e
com a ajuda do professor, situar-se em relação a novas informações, fazer previsões,
criar situações experimentais, observar regularidades e discrepâncias, descrever fenômenos naturais, integrar diferentes informações,
escolher critérios de classificação, tomar decisões, justificar, construir relações entre fatos,
fenômenos e leituras, construir ou completar
modelos e esquemas explicativos utilizando
desenhos ou tendo o professor como escriba, emitir opiniões e confrontar-se com outras
opiniões, divulgar conhecimentos, encontrar
argumentos para defender as próprias ideias,
aplicar novos conhecimentos a situações ou
a problemas novos, etc.
Com a meta do trabalho pedagógico é
o aprofundamento de um pensar crítico, autônomo, mas também solidário, embora não
necessariamente igual ao pensar de outras
pessoas, torna-se importante para o professor
ajudar as crianças a lidar com a heterogeneidade de explicações que constroem, com
a divergência de suas opiniões, tratando o
mundo na sua complexidade e concomitantemente iniciar um trabalho onde o brincar
heurístico se consolide no dia a dia.

O propósito dos espaços de educação
infantil deve ser o de educar no sentido amplo
do termo: desafiar as crianças a pensar com
imaginação, desenvolvendo a criatividade e
propiciando o prazer. Conforme as crianças
têm oportunidades de interagir com o professor, com outras crianças e com o meio
natural, social e cultural, elas podem, de um
modo ativo, crítico e lúdico, apropriar-se de
conceitos, ideias e mensagens que consolidam certas formas de pensar. Assim, possibilitar-lhes o acesso a fontes variadas de
informações e de lazer, e a uma programação
de características plurais, são fatores fundamentais para a construção de noções que as
ajudem a entender o mundo como múltiplo,
rico em culturas, em diferenças e em característica naturais e socioculturais.
Nesse contexto, o professor assume o
papel de mediador das relações das crianças com os conhecimentos socialmente elaborados acerca da natureza e da sociedade
para que desfrutem e se surpreendam com
as descobertas que fazem, com suas próprias
capacidades de conhecer e sintam interesse
e paixão por essas atividades.
Quando observamos as crianças, vemos que, desde muito pequenas, elas manipulam, observam, exploram e experimentam os elementos que têm ao seu alcance.
Mostram interesse em saber como as coisas
são, como mudam e como se comportam,
interesse esse que expressam através de sua
ação e, mais adiante, através de suas perguntas. Aproveitar essas atividades exploratórias
pode favorecer a construção de conhecimentos significativos,
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Os bebês não precisam de estímulos
constantes. São curiosos por natureza
e, para que se desenvolvam em plenitude, ações simples, como providenciar
um ambiente seguro são suficientes. O
pedagogo e educador Paulo Freire é categórico ao criticar o modismo na educação infantil. Para ele, o maior desafio é
planejar a educação infantil a partir das
necessidades dos bebês. A produção de
conhecimento tem de ser feita de uma
forma que tenha sentido para a criança
(FOCHI, p.35, 2016).

É aconselhável que trabalhar com Brincar Heurístico vá além de um trabalho descrito que prioriza a temática, como muitas vezes
ocorre. As crianças têm curiosidade e possibilidade de trabalhar com assuntos relacionados, também à química e à física, tal como:
pensar sobre os conceitos de transformação
e descoberta.
Brincar Heurístico é descobrir e criar teorias sobre isso, deslocar objetos e observar
os resultados são bons exemplos de atividades que devem ser realizadas na pequena
infância para mediar a apropriação do conhecimento explorado pelas crianças. Isto inclui
ajudá-la a observar, a criar hipóteses e compará-la com as de seus colegas, a analisar os
resultados e a tirar conclusões.
O problema que poderá ser objeto de
uma experimentação deve ser construído com
as crianças ao longo da atividade proposta, a
partir de documentos, visuais ou textos, que
fazem referências a situações do cotidiano
num meio ambiente no qual a criança está
inserida.
As crianças sentem-se atraídas, motivadas a participar de atividades quando compreendem sua finalidade e podem relacioná-la
com coisas que já conhecem, suas concepções e conhecimentos elaborados na vida
cotidiana. Essas ideias, mesmo que já sejam
errôneas de um ponto de vista científico, têm,
muitas vezes, seus domínios de validade. Não

se pode ignorá-las, pois elas fazem parte do
sistema de pensamento das crianças e é a
partir delas que elas organizam e constroem
novos conhecimentos,
É importante que se reconheça a pesquisa ação como um dos inúmeros tipos de
investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga
um ciclo no qual se aprimora a prática
pela oscilação sistemática entre agir no
campo da prática e investigar a respeito
dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia se uma mudança para a
melhora de sua prática, aprendendo mais,
no correr do processo, tanto a respeito
da prática quanto da própria investigação
(Tripp, 2005, p.445/446).

Nas atividades exploratórias das quais
participam, estimuladas pelo professor, pelos
colegas e pelo material disponível, as crianças podem se apropriar de formas produtivas de pensar os mundos da natureza, o
meio ambiente, de observar características,
diferenças, regularidades, irregularidades de
fenômenos, e explicar os modos destes se
constituírem e se transformarem.
Podem ainda aprender a tomar consciência de como atuaram, como fizeram para
explicar ou produzir um fenômeno, e desenvolver uma percepção integrada do próprio
corpo por meio de seu uso na realização de
determinadas ações exploratórias ou cotidianas.
As crianças podem ir além da simples
observação e descrição do uso de matéria
retirada do meio ambiente. Reconhecer os
materiais de que são feitos os objetos de uso
diário, por exemplo, pode auxiliá-la na compreensão do processo de transformação dos
materiais, cabendo a introdução de materiais
naturais, para que se inicie uma consciência
ecológica de respeito ao meio ambiente, e de
descobertas.
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Tais com pedras, argilas expandidas,
cubos de madeiras, tábuas, pinhas, sementes, folhas e galhos. Quando se trabalha com
o conceito de transformação, deve-se considerar e observar as diferenças entre estado
inicial e final. É importante considerar quantas
ideias estão envolvidas no conteúdo escolhido para o trabalho a fim de se poder trabalhar
de diferentes maneiras e integrar os conhecimentos adquiridos quando se trabalhou outro conteúdo. As crianças podem observar,
por exemplo, as transformações que ocorrem
no cotidiano: a transformação da massa em
bolo, do líquido em gelatina sólida, entre outras tantas.
Em situações como essas, é importante chamar atenção delas para o fato de que
algumas transformações podem ser desfeitas
– como a mistura de água e areia e outras
não – como no exemplo do bolo. Perguntas
simples possibilitam às crianças conhecer,
pensar e fazer aproximações sobre diferenças
entre estados iniciais e finais. Por exemplo: as
coisas permanecem do mesmo jeito? Como
eram os materiais no início (cor, cheiro, consistência)? O que mudou? O que aconteceu,
como ocorreu e o que provocou essas mudanças? Contudo pode se comparar com a
realidade do meio ambiente em que a criança
se encontra inserida, ou seja, sempre deixar
a criança contar sobre suas vivências.

O BRINCAR EXPLORATÓRIO E
ESPONTÂNEO MEDIADO PELO
PROFESSOR
Segundo as autoras Elinor Goldschmied
e Sonia Jackson (2006), afirmam que o “Brincar Heurístico” é de grande ênfase para a pequena infância, pois, chama a atenção para
o brincar exploratório e espontâneo, dando a
esse brincar o significado e a importância para
as habilidades e desenvolvimento da criança.
O RCNEI afirma que:
Participação em atividades que envolvam
histórias, brincadeiras, jogos e canções
que digam respeito às tradições culturais
de sua comunidade e de outros grupos;
Exploração de diferentes objetos de sua
propriedade e de relações simples de
causa e efeito; Contato com pequenos
animais e plantas; Conhecimento do próprio corpo por meio de uso e da exploração de suas habilidades físicas, motoras
e perceptivas (RCNEI, 1998, p.176).

Noções relacionadas à transformação
de elementos, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade
também podem ser estabelecidas através da
discussão ou observação de fatos e fenômenos, como enchente, seca, hábitos de vida
que devem ser mudados com o consumo responsável pela água, com tudo isso o brincar
heurístico poderá ser um gatilho para grandes
aprendizagens.
Como mediador de cultura em situações de aprendizagem, a função do professor
é trazer para as crianças informações que as
alimentem na construção de conhecimento,
conforme ele define o conteúdo, realiza o recorte temático e estabelece os objetivos específicos do trabalho que irá desenvolver com
elas. É ele, também, quem realiza a escolha
de fontes de informação e as formas de registro a serem utilizadas, assim como forma
de sistematização e socialização dos conteúdos aprendidos, pois é parte das situações
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de aprendizagem documentar o trabalho de
exploração através de desenhos ou modelagens, armazenar o material colhido (como
tipos diferentes de solo, folhas secas), organizar um mostruário coletivo ou individual, registrar e armazenar destacando a importância
de cada coisa para o meio ambiente.
Ainda de acordo com as autoras citadas, é de suma importância algumas observações no brincar heurístico:
- As crianças selecionaram espontaneamente alguns objetos dentre uma vasta gama
de materiais (descritos a seguir). Trabalharam
com objetivos em mente e de forma concentrada. Sua energia física e sua habilidade em
desenvolvimento de manipular coisas foram
uma parte essencial da atividade satisfatória
e prazerosa. Isso as levou a praticar constantemente e a ganhar competência.
A brincadeira com materiais da cesta dos
tesouros favorece: individualmente a capacidade de concentração, a utilização
das mãos e dos movimentos de todo o
corpo, a capacidade de escolher entre
muitos objetos, a capacidade de exploração de um conjunto muito variado de objetos e o descobrimento de suas propriedades, que a criança aprenda sozinha e
por si mesma sem depender do adulto, a
estruturação do pensamento, que a criança aja de acordo com seu próprio ritmo, o
prazer da surpresa (MAJEN, 2010, p.30).

- No processo de exploração do material, não surge a questão sobre quais maneiras estão corretas ou erradas no uso dele.
Segurando o objeto, as crianças observam
diretamente o que é possível fazer com ele
e o que não é. Tudo que elas tentam fazer é
bem-sucedido; a única falha, ao efetuar uma
ação intencionalmente ocorre quando a natureza do próprio material obstrui os esforços
da criança.
- Esse elemento de sucesso garantido
cria para a criança uma experiência muito diferente da que oferecem os materiais “educa-

cionais” para o brincar, muitas vezes dados
a criança dessa idade, pois eles têm um resultado predeterminado por seu projeto, feito
por um adulto. Isso não quer dizer que os
materiais desse tipo não têm valor, mas eles
têm uma função diferente, apropriada a um
estágio mais tardio do desenvolvimento em
relação ao que estamos aqui discutindo.
- As crianças absorvidas por suas próprias descobertas não entram em conflito
com outras no grupo, em grande parte porque há tantos materiais disponíveis que elas
não precisam compartilhar nada, o que é
prematuro exigir delas nessa idade. Isso contrasta fortemente com a experiência normal
das cuidadoras, que têm de intervir frequentemente, ao longo do dia, para manter a paz
entre as crianças que são muito pequenas
para ter domínio da linguagem ou das habilidades de negociação. Além disso, durante
sessões de brincar heurístico foi observado
que as crianças começam a se empenhar em
trocas cooperativas com outras, que surgem
a partir da exploração do material, iniciada
primeiramente por elas mesmas.
As experiências do cotidiano podem
oferecer às crianças oportunidades de identificar diferentes aspectos das relações sociais
que aí se estabelecem, o que lhes propicia
condições de ir construindo uma visão da realidade. Nesse sentido é importante explorar
de modo integrado as categorias conceituais
de tempo e espaço, bem como as de relações
sociais de trabalho e cultura, com relação e
como estão sendo tratado o meio ambiente
na contemporaneidade.
De acordo com RCNEI:
O contato com pequenos animais como
formigas, tatu-bola, peixes, tartarugas,
patos, passarinhos etc. pode ser proporcionado por meio de atividades que envolvam a observação, a troca de ideias
entre crianças, o cuidado e a criação com
ajuda do adulto (RCNEI, 1998, p.178).
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É importante que as crianças, durante
os anos que passam nos espaços de educação infantil, tenham acesso às informações
fundamentais para a construção de conhecimentos sobre a história da cultura humana: a
vida cotidiana dos homens em sociedade, as
formas como os homens vêm-se organizando
em espaços que ocupa no meio ambiente
para viver e como os homens vêm contando
a sua história.
Elas podem aprender que há múltiplas
culturas feitas pelos homens, cada uma delas rica em elementos simbólicos, em produtos artesanais, artísticos e técnicos. Podem
aprender que, na história, muitos povos foram
dominados por outros e suas culturas.
O mesmo pode ser dito sobre o conhecimento de outras culturas como africana,
chinesa, coreana, judaica, portuguesa e tantas outras etnias. Uma boa forma de ajudar
as crianças a aprenderem sobre história dos
homens pode ser pesquisar modos de viver
de personagens de um tempo passado, de
outra civilização, como no caso dos estudos
da Idade Média, do Egito ou dos Índios no
período colonial brasileiro. Aqui, como tratam
o meio ambiente, é importante a utilização de
fontes de diferentes tipos, tanto livros, jornais
e revistas, relatos de testemunhas, obras de
literatura, televisão, internet, cinema, vídeos
etc.
A Educação Infantil deve, então, caracterizar-se como espaço onde as crianças encontrem, desde cedo, espaço vivo
de informações sobre diferentes conteúdos
que compõem o universo de conhecimentos
construídos pelas ciências naturais e sociais.
A compreensão do mundo natural e o meio
ambiente percebe-se como única, como pessoa diferente das demais, mas incluída em
um projeto humano solidário onde as mais
variadas pessoas se colocam em busca de
formas de justiça social e de preservação do
planeta,

Levando em consideração a necessidade
dos bebês de passar a maior parte do
dia na instituição, a rotina da vida desse grupo na escola é de total relevância.
Porém, rotina aqui não significa mesmice
ou repetição constante das mesmas propostas: rotina quer dizer a realização das
atividades de forma organizada e planejada, com o intuito de transmitir segurança
aos bebês. Porém a rotina, essa categoria
pedagógica, conforme analisou Barbosa
(2006), não pode tornar-se uma rotina rotineira, sendo banalizada ou empobrecida
por uma reprodução mecânica (Gobbato,2011, p.103).

As crianças podem aprender a conhecer-se. Elas podem aprender a estabelecer relações de causa-efeito das mudanças observadas em elementos da natureza, a perceber
a complexidade e diversidade dos mesmos
e ampliar sua capacidade de observação,
pesquisas e coletas de informação. Podem
aprender a observar e significar organizações sociais, hábitos e culturas, verificando
permanências e regularidades, a interpretar
problemas, discutir propostas e relatar de
modo coerente e com terminologia adequada e registrar suas observações, com a ajuda
do professor, usando diferentes linguagens.
Podem conhecer e relacionar algumas semelhanças e diferenças com as formas de
organização de outras culturas e as formas
de adaptação de alguns seres vivos ao meio
em que vivem.
Podem aprender a observar fenômenos
e elementos da natureza presentes no dia a
dia é reconhecer algumas características –
calor produzido pelo sol, chuva, claro, escuro,
quente, frio – relacionando-as à necessidade
de abrigo e alguns cuidados básicos: agasalhar-se, não ficar exposto ao sol, beber líquido, equilibrar o ambiente – fechar ou abrir
janela; acender ou apagar a luz. Podem ainda
aprender a observar e perceber algumas características do ambiente ao seu entorno.
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Por exemplo, conhecer os espaços da
Educação Infantil, descalços e com as mãos
sentindo as texturas dos diferentes tipos de
solo, a inclinação dele, observando os locais
com pouca ou muita incidência de luz. Participar de atividades que envolvam processos de culinária ou de confecção de objetos
pode ajudá-las a levantar questões relativas
à transformação de elementos, explorando e
conhecendo algumas das características e
propriedades desses elementos.
As crianças, ao explorarem o mundo da
natureza e da cultura, podem aprender a pensar, de forma mais elaborada, nos conceitos
de transformação e causalidade, explicar os
tipos de transformações que percebem nas
mudanças de energia (fontes de energia),
movimento, mistura (separação e tipos), alimentação (diferenças de gosto, consistência,
nutrientes), cadeia alimentar (pensando na
organização enquanto um sistema) e entre
outros tantos tópicos.
Além das atividades já descritas, as
crianças podem ainda aprender a observar
e perceber características e propriedade não
evidentes nos objetos e a refletir sobre as
relações de mudanças e permanências nos
costumes a partir de relatos de vivências de
parentes próximos e pessoas mais velhas. Podem observar e comparar os componentes
da paisagem, aprender a comentar as transformações decorrentes da ação do homem, a
observar as construções do lugar onde vivem,
o local de onde vêm a água que consomem
etc. Podem discutir como o homem usa e
transforma a natureza para sua necessidade
e bem-estar e pensar na necessidade de cuidado e preservação do meio ambiente,

O brincar heurístico é uma abordagem,
e não uma prescrição. Não há uma única maneira correta de fazê-lo, e pessoas
em centros diferentes terão suas próprias
ideias e juntarão seus próprios materiais.
Com efeito, um dos grandes méritos dessa abordagem é que ela liberta a criatividade dos adultos e torna a tarefa de
cuidar das crianças muito mais estimulante (GOLDSCHMIED / JACKSON, 2006,
p.149).

As crianças têm diferentes condições
de aprendizagem nos diversos momentos de
sua vida em uma instituição educacional. É
fundamental que elas encontrem na Educação Infantil o brincar heurístico, desde cedo,
um espaço vivo de informação sobre conteúdos que compõem o universo do conhecimento científico, natural e social, garantindo
que possam se defrontar com tema já conhecidos e criar relações com o que veem sobre
os elementos e fenômenos da natureza.
A apropriação de conhecimentos elaborados pelas ciências naturais e sociais envolve aprendizagem de conceitos, atitudes e
procedimentos que constituem práticas culturais a fim de indagar, selecionar e elaborar
conhecimentos que permitam a investigação,
a comunicação e o debate de fatos e ideias
entre as pessoas.

O PROFESSOR DA PEQUENA INFÂNCIA
E O BRINCAR HEURÍSTICO
A função do professor é estruturar situações em que as crianças possam ver, ouvir
e falar, trazer aquilo que sabem – saberes
construídos a partir de suas experiências anteriores – interagindo com o conhecimento
socialmente construído, os saberes dos alunos e de outras crianças. Isso transforma as
diferentes situações criadas para mediar a
aprendizagem em espaços para as crianças
desenvolverem posturas reflexivas, críticas,
questionadoras e investigativas,
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Por meio da brincadeira ajudamos a criança a estabelecer os primeiros contatos,
comunicações e interesses mútuos, enquanto brincam com os objetos da cesta.
Esses objetos são autênticas ferramentas de aprendizagem e como tais devem
ser respeitados, ainda que muitos deles
sejam utensílios domésticos de uso cotidiano ou de materiais da natureza sem
nenhuma finalidade concreta (MAJEN,
2010, p.11).

O objetivo do trabalho com as crianças é ajudá-la a ampliar seus conhecimentos, suas ideias e os observáveis que utilizam
quando estabelecem relações entre elementos que observam ou fazem comparações, e
suas formas de registrar os resultados, conforme elas têm oportunidade de:
- Observar fenômenos, organizações
sociais, hábitos e culturas, verificando regularidades.
- Comparar aquelas observações e comunicar informações e achados.
- Registrar dados e informações por
meio de desenhos, tabelas, gráficos ou esquemas com ou sem ajuda do professor.
Desta maneira, por um lado, as crianças fazem “Ciências”, respondendo a situação-problema sobre os fenômenos estudados
e buscando explicações para eles. Por outro,
apropriam-se de informações e exemplos trazidos pelo professor ou por colegas, por vídeos, leitura de imagens, exemplos etc.
O trabalho do professor da Educação
Infantil no brincar heurístico realmente acontece nos “bastidores”, ou seja, de acordo com
as autoras Elinor Goldschmied e Sonia Jackson (2006) no livro “Educação de 0 a 3
anos”, elas destacam antes de iniciar-se as
brincadeiras é necessário que o adulto colete objetos, cuidando deles assegurando de
verificar se algum está danificado para ser
substituído, consertados ou até mesmo descartados. Antes mesmo do início do brincar
sutilmente ele reorganiza os materiais para
que finalmente começam a coleta dos objetos

pelas próprias crianças em sacolas oferecidas para elas. Assim o professor será um mediador facilitador, e sobretudo um observador
com o olhar cuidadoso e a escuta apurada
para registrar as observações, ou estudando
uma criança específica e registrando o brincar dela.
O professor tem que estar isento, sendo que ele não estimula ou sugere, elogia
ou direciona a ação da criança, mas deverá
ficar sempre atento para que as crianças não
arremessem as coisas ou perturbem demais,
mediando sempre atento para que o brincar
heurístico ocorra de maneira tranquila.
E assim, após o término do brincar o
professor tem que garantir que haja tempo
hábil para que as próprias crianças coletam
e organizam os materiais nos respectivos lugares a serem guardados sempre com a supervisão do professor, descartando o que não
poderá ser usado, por estar danificado, assim
a criança se apropria desse brincar com autonomia e cuidará dos materiais, assim afirma
Elinor Goldschmied e Sonia Jackson (2006)
“Dessa maneira, ela mostra seu apreço e seu
cuidado pelos materiais do brincar”.
Como mediador da aprendizagem do
seu grupo. O professor necessita:
- Desafiar a curiosidade da criança e
sua capacidade de observação, organizando situações em que elementos da natureza
que a rodeia e elementos de sua cultura e
de outras culturas possam ser comparados
e explicados
- Estimular as interações infantis entre
os pares com menores e maiores, sugerindo
atividades para as crianças pensarem juntas,
dialogarem, chegarem a acordos, reconhecerem diferenças, se ajudarem e se avaliam
mutuamente;
- Formular perguntas que criem nas
crianças desejos de buscar respostas;
- Observar as crianças e selecionar formas de ajudá-las a resolver problemas;
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- Estruturar o ambiente de modo que
este facilite a exploração e a autonomia;
- Favorecer a circulação de informações
sobre situações experimentais, fenômenos da
natureza ou socioculturais, enfatizando a importância do meio ambiente;
- Organizar atividades em que as crianças mais velhas tenham que observar algum
acontecimento, levantar hipóteses sobre ele
e procurar formas de verificá-las, e colocá-las
em contato com diferentes fontes de informação sobre os temas eleitos;
- Proporcionar às crianças momentos
para realizar estudos de meio ambiente e refletir a respeito dos costumes de sua cultura
e os de outras culturas, e sobre a interação.
Positiva ou não, do homem sobre o ambiente,
destacando que nesses tempos de pandemia
o brincar com os elementos da natureza são
ainda mais importantes;
- Respeitar os raciocínios, relações,
comparações e analogias que as crianças fazem quando procuram entender o mundo que
as cerca, e fazer-lhes questionamentos não
com o objetivo de colocar seus pensamentos
à prova, mas para fazê-las pensar sobre eles,
e considerar a enorme quantidade de ideias
diferentes que se têm para explicar coisas e
fenômenos.
O importante é o professor instalar, resgatar, propor perguntas, questionamentos, dúvidas que mobilizem o processo de indagação das crianças acerca de algum aspecto do
mundo e a construção de novos conhecimentos. Ao tentar resolvê-los, envolvem-se com a
situação, constroem suas próprias hipóteses,
buscam testá-las, estabelecem relações e
apropriam-se de explicações historicamente
elaboradas pelas ciências.
Há momentos em que é conveniente o
professor das crianças pequenas promover
situações em que ele tenha uma participação
mais ativa na organização e no desenvolvimento da atividade. Por exemplo, em atividades de modelar massinha ou argila, ele pode

propor que as crianças realizem diferentes
ações como: amassar, bater, endurecer ou
amolecer, esfriar, cortar, que podem evidenciar as propriedades dos materiais. Em atividades de jogo simbólico, ele pode sugerir às
crianças que assumam diferentes papéis nas
brincadeiras, que experimentem brincadeiras
de outras épocas, ou que experimentem comidas de culturas diversas.
De acordo com as autoras Elinor Goldschmied e Sonia Jackson (2006).
Em situações como essa o professor
poderá oferecer:
- Materiais para o brincar: devem ser
oferecidas no mínimo 15 variedades, com
uma sacola que possa ser fechada com uma
corda para cada uma. Isso pode parecer muito, mas há muitas possibilidades: uma creche
em Barcelona, em que o brincar heurístico
já é realizado há alguns anos, acumulou 36
tipos de objetos. Uma fileira de ganchos, etiquetados com o tipo de objeto, é necessária
para pendurar as sacolas quando os objetos
não estiverem sendo utilizados. Deve haver
mais itens do que o necessário, 50 ou 60 em
cada sacola, e pelo menos receptáculos, para
um grupo de oito crianças.
- É necessário um espaço claramente
definido para cada seção, grande o suficiente
para que as crianças possam movimentar-se
livremente. O carpete ajuda a reduzir o nível
de ruídos; o silêncio é uma característica importante da sessão.
- Todos os outros materiais para o brincar devem ser guardados durante o período
escolhido para essa atividade.
- Um período limitado do dia deve ser
selecionado e reservado para o brincar heurístico com objetos. Uma hora é o período ideal, permitindo que os brinquedos sejam disponibilizados e depois retirados. É importante
escolher uma hora em que o maior número
de educadores esteja presente, para que um
deles possa devotar sua atenção integral a
um grupo pequeno (de no máximo oito crian31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE
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ças). Se alguma criança precisar trocar as
fraldas durante esse período, o melhor é que
outra educadora o faça.
- Para evitar que as crianças fiquem
amontoadas em um mesmo local, deve-se
utilizar o espaço disponível em sua totalidade.
Para esse fim, o adulto, ao preparar a sessão, distribui latas de tamanhos variados pela
sala ou área de brincar. O número de latas
necessárias depende do número de crianças
no grupo, mas não deve haver jamais menos
de três por criança. Achamos que as latas
são muito melhores do que cestos ou caixas para esse objetivo. A educadora, então,
seleciona algumas (cinco digamos) sacolas
de objetos para formar uma boa combinação, por exemplo, correntes, tubos de papelão, pompons, tampas de latas e argolas de
cortina. Esses itens são colocados em pilhas
mistas ou separadas, a partir das quais as
crianças escolherão por si, sem precisar de
direcionamento ou estímulo dos adultos. As
crianças precisam de tempo para pensar de
que maneira brincarão com o material. Como
explicamos, o papel do adulto é oferecer uma
atenção que não interfira com o brincar, e a
concentração que a criança mostra torna supérfluo o conversar.
- À medida que a criança fica absorta
pela exploração, os objetos ficarão espalhados pelo chão. Eles precisam ser silenciosamente reorganizados de tempos em tempos,
para que o material sempre pareça convidativo.
- A educadora mantém as sacolas vazias ao lado da sua cadeira, até que decida
que é hora de os itens serem coletados pelas
crianças ao fim da sessão. Sempre se deve
dar tempo suficiente (15 minutos, digamos)
para a arrumação, para que não haja pressa
e essa atividade seja tão prazerosa quanto o
brincar em si.
- Organizar atividades de conhecimento,
exploração e experimentação de brincadeiras, tipos de alimentação e de organização
social característicos de diferentes culturas;

- Oferecer oportunidades para as crianças pensarem sobre diferentes formas de organização social, experimentar vivenciar diferentes papéis, e comparar diferentes hábitos
e costumes a partir de relatos de vivências
de parentes próximos e pessoas mais velhas;
- Criar situações para que elas percebam, por exemplo, as palavras, que compartilham o mesmo espaço que elas, estabelecendo relações de diferença e igualdade
entre diferentes espécies vegetais. No caso
de haver possibilidade de se manter pequenas plantas no espaço da sala, as atividades
de observação e registro podem integrar a
rotina diária.
O essencial é partir sempre das ideias
e representações que as crianças possuem e
fazer-lhes perguntar instigantes, oferecer-lhes
meios para que busquem mais informações
e possam reformular suas ideias iniciais com
crescente autonomia.

O BRINCAR HEURÍSTICO NA PEQUENA
INFÂNCIA
As atividades a serem desenvolvidas
com a criança na Educação Infantil devem
ser promovidas com mediação do professor,
a partir das relações naturais das crianças
com o ambiente onde vivem.
Embora simples, as atividades revelam
a riqueza de possibilidades e a força criadora
que o ser humano desenvolve quando respeita a natureza e tem sua própria natureza
respeitada.
No RCNEI (1998) afirma que:
Observação da paisagem local (rios, vegetação, construções, florestas, campos,
dunas, açudes, mar, montanhas etc.) Utilização com a ajuda dos adultos de fotos,
retratos, e outros registros para a observação de mudanças ocorridas nas paisagens ao longo do tempo; Valorização
de atitudes de manutenção e preservação
dos espaços coletivos e do meio ambiente (RCNEI, 1998, p.184).
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Desde que o mundo é mundo, as crianças e a natureza brincam juntas. De acordo
com o Livro Cuidar bem do Ambiente (2009,
pg.27), nesta edição há sugestões de ações
tais como:
- Conversar com as crianças sobre as
plantas da região;
- Conversar sobre sementes, os caroços, das frutas e as árvores;
- Perguntar se alguém conhece algum
brinquedo ou jogo que utilize sementes. Pedir que ensine aos outros como se faz ou se
joga;
- Mostrar o livro Cuidar bem do Ambiente e propor atividades com sementes;
- Pedir às crianças se poderem trazer
garrafinhas plásticas transparentes lavadas
para guardar sementes;
- Providenciar recipientes maiores para
guardar as sementes grandes;
- Pedir à turma para trazer sementes
variadas para coleção;
- Separar as sementes em garrafinhas;
- Deixar que as crianças brinquem com
as sementes;
- Procurar realizar essas atividades durante algumas semanas para que a coleção
cresce em interesse e variedade sempre fomentando o interesse sobre recursos do meio
ambiente;
-Pedir para as crianças inventarem nomes e tentarem adivinhar como é a planta
que produziu as sementes;
- Tentar descobrir com as crianças e
pesquisar em livros e na internet o nome das
plantas, de onde vem cada semente, os meios
naturais que elas necessitam para viver,

Portanto, a escola, enquanto contexto de
vida coletiva, é compreendida aqui como
um lugar da vida, tecido por vários fios
juntos e em conjunto, tramado e constituído pela ação do eu com o outro e
do outro, e que supõe estar em contínuo
exercício de construção. Enquanto que,
nesse contínuo, juntos colhem e acolhem
aprendizagens e descobertas sobre si,
sobre os outros e sobre o mundo (FOCHI,
p.24, 2013).

Fomentando na roda de conversa sobre
o meio ambiente e que na natureza existe
uma grande variedade de sementes. Algumas
são lisas e coloridas, outras são ásperas e
rugosas. Algumas são leves e voam com o
vento. Outras caem girando das árvores. Algumas ficam guardadas em vagens até que
estas explodam e arremessem as sementes
bem longe. Outras são guardadas em caquinhos ou em cascas grossas.
Algumas são carrapichos que grudam
na roupa, e existem ainda as que são comestíveis. Muitas delas só existem em determinadas regiões, e as plantas que brotam delas
estão presentes nos hábitos e na cultura dos
povos desses lugares e nas diferentes infâncias.
Os sucos, as frutas, os feijões, os temperos, os doces, o artesanato, as cantigas e
os brinquedos de cada local têm relação direta com seu clima, sua geografia, sua fauna e
sua flora. Por isso, é muito importante que as
crianças descubram que as sementes podem
ser um exercício precioso de reconhecimento
da identidade cultural e da importância da
preservação ambiental.
Sendo que quando a criança brinca
com a origem da vida das plantas de seu
lugar, conhecendo as árvores, as flores e os
frutos, provavelmente compreenderá as características do seu bioma e ajudará na sua
conservação. Podendo assim começar a
compreender as origens e a importância de
tudo no meio ambiente.
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Sempre despertando na criança as dificuldades sobre os recursos naturais do meio
ambiente que a criança está inserida sensibilizando sobre os cuidados que a criança deve
ter diariamente com os recursos naturais.
O autor Adelsin (2009) ainda destaca
que o professor tem que mediar o olhar da
criança e que é importante observar.
Sendo assim, o autor destaca que cada
planta tem segredos adquiridos em milhares
de anos de evolução. A necessidade de saber viver faz com que cada espécie desenvolvesse características especiais de adaptação
ao clima, aos animais e ao solo dos lugares
onde nasceram. Por isso existem milhares de
espécies diferentes. As sementes de cada
planta trazem guardadas todas as informações e as experiências adquiridas pelas plantas ao longo dos anos. O mesmo acontece
com todos os seres vivos, inclusive com o ser
humano. As crianças trazem no corpo na memória genética, toda a experiência evolutiva
de seus antepassados. Por isso manifestam
com muita força a vontade de cumprir determinados movimentos e, provavelmente, dificultar seu desenvolvimento integral. Por isso
e outros inúmeros motivos é que a criança
precisa brincar. Brincar com a terra, plantar e
observar uma semente crescer é um exercício
precioso ou contato com a vida e a natureza.
Portanto Adelsin (2009) enfatiza que:
“Quem cresce observando com atenção o
crescimento de outras espécies provavelmente desenvolve um amor natural pelo meio ambiente. A experiência de plantar uma semente
pode ser o brotar da semente da consciência
ecológica” (ADELSIN, 2009, p.30).

Destacamos que nas grandes cidades
e em muitas escolas é difícil observar algum
ecossistema interessante. Embora existam
muitos microrganismos, insetos e outras formas de vida que sobrevivem no ambiente urbano, a interferência humana é tão grande
que muitas vezes não conseguimos enxergar
as relações entre os seres do ambiente.
Sendo que, podemos falar do cotidiano
da criança onde a criança está inserida, a fumaça e o barulho dos automóveis, as áreas
construídas contínuas, as vias asfaltadas, os
rios poluídos e canalizados e a quase ausência de áreas verdes, transformam as cidades
em lugares pouco interessantes para se viver:
Até as estrelas são difíceis de enxergar nos
grandes centros. Além de tudo isso, a sensação é de que o tempo nas cidades é muito
curto. Por essas razões, os moradores das
cidades vão se tornando apressados e muitas
vezes estressados.
As crianças que nascem e crescem em
áreas urbanas precisam mais que todas as
outras do contato com a natureza. É a única
maneira de elas experimentarem uma relação
de proximidade e benquerer com os elementos naturais da terra, da água e do ar. Esse
contato deve acontecer em parques, praças e
vistas do interior ou do litoral. Nos intervalos
entre os passeios, as crianças podem observar os movimentos da vida em vasos ou pequenos ecossistemas existentes em território.
Contudo, a Educação Infantil e o Brincar
Heurístico intrinsecamente atrelados poderão
fazer toda a diferença na pequena infância
nestes tempos ímpares e singulares.

Enfatizando que um ecossistema é o conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que
eles vivem, e todas as relações desses organismos com o meio e entre si. São exemplos de
ecossistema uma floresta, um rio, um lago ou
um jardim. Cada ecossistema é uma experiência rica e contínua de vida e movimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das atuais circunstâncias, de ainda estarmos vivenciando a Pandemia, é necessário que na Educação Infantil se reinvente e se adeque aos protocolos de proteção!
Assim o Brincar Heurístico na escola da pequena infância vem de encontro à necessidade de neste momento explorar o uso das áreas externas da instituição, valorizando assim
o meio ambiente, promovendo o respeito e o protagonismo infantil desde pequeninos.
Não há uma expectativa que leve a normalização do processo de ensino aprendizagem.
Por muito tempo precisaremos viver/conviver com este “novo normal” e por isto, precisamos
associar o cuidar e educar acolhendo os bebês e crianças, ampliando, explorando a aprendizagem com os elementos da natureza, e o brincar heurístico promove a ludicidade, a diversão,
podendo adquirir autonomia para seguirem o distanciamento social e respeitar o espaço de
cada um.
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ANÁLISE DAS EXPRESSÕES DOS LIVROS DE MONTEIRO
LOBATO: RACISMO OU REALISMO?
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar as expressões preconceituosas nos livros de
Monteiro Lobato, especificamente nas suas obras Caçadas de Pedrinho, Histórias de Tia Nastácia,
Reinações de Narizinho e Histórias do Mundo para Crianças, verificando como Lobato dá voz aos
personagens, quais adjetivos pejorativos são usados, quais conjuntos de comportamentos são
usados e quais mensagens sobre a questão racial são expressas, dentro do contexto histórico
e cultural em que viveu. A partir do estudo aprofundado sobre a situação do negro no país, a
tentativa do branqueamento da população brasileira é destacado o discurso racista sobre a
personagem negra Tia Nastácia, proporcionando uma reflexão do racismo e preconceito no início
do século XX. Por fim, podemos afirmar, após a realização deste estudo, que suas obras são
racistas.

Palavras-chave: Monteiro Lobato; Literatura; Racismo. Preconceito.
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INTRODUÇÃO

E

m nossos dias é digno de destaque que temas ligados à valorização e a diversidade
étnica, ao preconceito, combate ao racismo, entre outros assuntos, têm sido foco nas
discussões acadêmicas e não acadêmicas aqui no Brasil.

Trazer esta discussão com seriedade e de maneira crítica a respeito das desigualdades étnicas, com relevância pela busca de valores, respeito entre as pessoas e igualdade de direitos é uma
tentativa de dar espaço às diversas etnias que fazem parte dos vários grupos da sociedade e tem
maior importância aqui em nosso país, levando em consideração sua história de formação, bem
como, aspectos de exclusão social, do qual, certa parte da população é vítima.
Ao longo dos últimos vinte e um anos, várias polêmicas têm circundado as obras de Monteiro
Lobato como racistas e isto levou vários órgãos, como o MEC, Senado Federal entre outros a analisarem melhor seus livros e darem um parecer para a sociedade.
Mas afinal, as obras de Monteiro Lobato realmente expressam racismo ou retratam a realidade
do seu tempo?
Monteiro Lobato é um dos grandes escritores brasileiros de histórias infanto juvenil. Em suas
obras encontramos mescladas a fantasia com a realidade. Assim, consequentemente, com a realidade nasceram trabalhos com cunho supostamente racistas, mesmo para sua época. Porém, recentemente elas vêm ganhando destaque em discussões com foco de uma provável posição racista
por parte de seu autor, como destacado pela Revista Bravo, em maio de 2011, em que apresentou
cartas trocadas entre Monteiro Lobato e outras pessoas, com destaque a Arthur Neiva, e que deixa
clara sua admiração pelo Ku Klux Klan.
Em face do possível problema apresentado fica evidente a necessidade de mais acurado estudo para esclarecer qual a verdadeira posição do autor com relação ao racismo e se é pertinente
uma possível e minuciosa revisão de todas as suas obras. Caso se conclua uma posição racista,
elas deveriam passar por revisão para excluir tais partes.
Entre os anos 2000 e 2010, um dos livros de Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, sofreu
ação e foi denunciado à Secretaria de Políticas de Promoção da Desigualdade Racial, por conter
trechos com frases de cunho racista.
Assim, o objetivo deste trabalho é analisar se as frases em suas obras Caçadas de Pedrinho,
Histórias de Tia Nastácia, Reinações de Narizinho e Histórias do Mundo para Crianças, podem ser
encontradas evidências plausíveis que trazem traços preconceituosos referentes às pessoas negras.
Como objetivos específicos, o trabalho irá identificar o lugar do negro na sociedade, segundo a
visão do autor e verificar supostas expressões pejorativas direcionadas a raça negra em suas obras.
Na primeira seção será abordada a importância do negro e o pensamento do branqueamento
da população brasileira. Na segunda, será relatada a história de Monteiro Lobato, seu contexto histórico, interesse em escrever para o público infanto juvenil e adulto e de maneira resumida sobre o
período histórico e literário em que suas obras foram escritas.
Por último, será apresentada uma análise de suas obras, com trechos cujos discursos supostamente apresentem pensamentos racistas e preconceituosos, através da personagem negra Tia
Nastácia.
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A IMPORTÂNCIA DO NEGRO E O
PENSAMENTO DO BRANQUEAMENTO
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
Visto como singular e único, assim era
visto o Brasil, com a ideia de uma mistura
étnica entre os povos, como uma espécie de
retalho de cores. Embora isso fosse entendido como algo positivo, fazia com que a nação
fosse encarada como um palco degradante
das raças, ideia que seria solidificada pela
mestiçagem.
A história da população negra na sociedade brasileira foi marcada pela condição
escravista. Inúmeros relatos podem ser vistos
em telenovelas, literaturas e obras de arte e
percebemos que estas limitaram-se a descrever o negro na condição econômica como
uma mercadoria; no campo cultural como um
ser raro e estranho e na esfera política como
impossível de ter visões com propostas.
Esses acontecimentos que começaram no período colonial barraram o acesso
dos afro-brasileiros no âmbito da igualdade,
mercado de trabalho e de maneira especial
na educação, mesmo depois da abolição da
escravatura. Após décadas, vemos os resquícios desse período colonial que permanece
com o racismo de forma velada, criando certas separações entre brancos e negros.
Para Hasenbalg, essas questões raciais
e o preconceito continuam atuando, mesmo
tendo mudado de forma:
a) a discriminação e preconceito raciais
não são mantidos intactos após a abolição, mas, pelo contrário, adquirem novos
significados e funções dentro das novas
estruturas e b) as práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a
subordinação dos negros não são meros
arcaísmos do passado, mas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco
obtém da desqualificação competitiva dos
não-brancos (HASENBALG, 1979, p. 84).

Ainda de acordo com Hasenbalg, os
não-brancos continuam em desvantagem em
vários aspectos:
Nascer negro ou mulato no Brasil normalmente significa nascer em famílias de baixo status. As probabilidades de fugir às
limitações ligadas a uma posição social
baixa são consideravelmente menores
para os não-brancos que para os brancos
da mesma origem social. Em comparação
com os brancos, os não-brancos sofrem
uma desvantagem competitiva em todas
as fases do processo de transmissão de
status. Devido aos efeitos de práticas discriminatórias sutis e de mecanismos racistas mais gerais, os não-brancos têm oportunidades educacionais mais limitadas
que os brancos de mesma origem social.
Por sua vez, as realizações educacionais
dos negros e mulatos são traduzidas em
ganhos ocupacionais e de renda proporcionalmente menores que as dos brancos
(HASENBALG, 1979, p. 220-221).

Mesmo discriminado pela sociedade,
o negro teve importância nas artes, culinária
e cultura brasileira, mas somente a partir do
século XX.
Hoje em dia nas escolas, quase nada
sabemos sobre a África, seus costumes, identidade, cultura e culinária, a não ser sobre sua
religião. Podemos até pensar que ela não teve
contribuição nenhuma para o Brasil e o mundo, mas não é bem assim. Muito se fala sobre
os gregos, egípcios, romanos entre outros povos, mas pouco sobre os africanos. Entender
um pouco sobre eles é importante para compreendermos sobre o negro no Brasil.
Chegando os portugueses na África, os
africanos tinham pleno domínio de várias técnicas, uma delas era o plantio. Os povos que
estavam a oeste da África possuíam sistemas
agrícolas bem elaborados e desenvolvidos,
amplo comércio ordenado e dominavam várias ligas artesanais. Inúmeros povos africanos contavam com técnicas na siderurgia
e metalurgia, que eram avançadas, mesmo
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tanho e o cobre e trouxeram essas técnicas
para o Brasil. Os portugueses só conheceram
a enxada de ferro por meio dos ganeses e
nigerianos (SILVA, 2011, p. 29).
Aqui no Brasil os negros foram os responsáveis pela construção da civilização brasileira, sendo a força motriz do senhor do engenho e sem essa mão-de-obra escrava, não
seria possível aumentar a fazenda e conservá-la, tampouco manter os engenhos e outras
áreas em funcionamento, pois os trabalhos
eram quase todos braçais.
O negro deixou um importante legado
no nosso país em vários aspectos, povoando
a nação, mesmo contra sua vontade. Deixaram marcas na ciência, economia, artes, além
de outras áreas. Foi com sua força que fez
o Brasil prosperar e sustentar a nobreza. Na
condição de escravos, também tinham a missão de se reproduzir, para aumentar os lucros
de seu senhor, levando conforto e aumentando as posses dos seus donos.
Com o esforço do seu trabalho mantiveram muitos filhos de coronéis e fazendeiros
nas melhores faculdades do Brasil e do mundo. Apesar de sofrerem privações, desrespeito, apanharem, sofrerem castigos terríveis e
até a morte, ainda assim levavam alegria aos
brasileiros, em contraste com o jeito calado
do caboclo e a melancolia do europeu. Suas
risadas quebravam o ar triste e silencioso.
Em 1789, no primeiro dicionário monolíngue do idioma portugês já eram identificadas, segundo Antônio Morais e Silva, inúmeras palavras de origem africana, tais como:
batucar, cafuné, malungo e quiabo e estas já
eram faladas entre os brasileiros. Mais tarde
em 1880, como comentado na Revista Brasileira, essas palavras ganharam destaque com
o título “Sobre algumas palavras africanas introduzidas no português que se fala no Brasil” (MENDONÇA, 2012, p.7). Outras palavras
também se tornaram populares, como quitute,
vatapá, acarajé, canjica, cachaça, caruru, camundongo, dendê, jiló, entre outras.

Na gastronomia misturavam temperos
para criar pratos saborosos, apreciados até
hoje em várias partes do mundo. Mungunzá, sarapatel, cocada, bala de coco, vatapá
são apenas algumas das suas contribuições
que hoje fazem parte da culinária brasileira,
mas com origem africana. Dentre os pratos,
a feijoada se destaca como um dos mais importantes e apreciados, conhecido internacionalmente.
Na música houve contribuições nos ritmos que fazem parte da base da música popular brasileira. Tiveram influência os gêneros
de musicais coloniais como o lundu e este
deu origem a base rítmica como a bossa-nova, o choro, o samba entre outros. Agogô,
berimbau e afoxé são alguns exemplos de
instrumentos com origem africana.
Na literatura, artes, arquitetura e liderança de movimentos negros, nomes como
Machado de Assis, Aleijadinho, Luís Gama
e Zumbi dos Palmares, são alguns dos importantes personagens que ganharam destaque, enriqueceram nossa cultura e marcaram
a história. Produziram obras, inspiraram filmes
e telenovelas, além de enriquecer nossas bibliotecas, teatros, museus e ampliar nossos
horizontes, nos fazendo refletir sobre assuntos relevantes do nosso cotidiano. Inúmeras
obras destas personalidades negras brasileiras retratavam seu cotidiano, com suas lutas
e anseios, pois apesar de algumas delas não
mais viverem sob a crueldade da escravatura,
ainda sentiam e provavam suas consequências, sofrendo racismo e discriminação.
Ainda no período colonial foi criado o
mulato que juntamente com os negros, formariam a maior parte da população brasileira.
Segundo Moraes:

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

240

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

[...] a construção ideológica da figura do
mulato (mestiço, pardo, moreno ou termo
similar), no Brasil, serviu para amortecer
o choque racial. “Como os negros constituíam, desde o período colonial, a maioria
da população, e os brancos uma minoria,
fabricou-se uma categoria intermediária, o
mulato, que servia como válvula de escape
para a tensão racial.” Essa percepção – ou
a inexistência dela – de uma nação miscigenada onde há mais “moreninhos”, “cor
de café com leite”, “brancos sujos” (além
de tantos outros eufemismos empregados)
do que negros que se nomeiem ou sejam
nomeados como tal, é uma característica
do nosso racismo (MORAES, 2013, p. 22).

Após a abolição da escravatura essa
raça numerosa causou preocupação de certa
parte da elite branca, os que mantinham preconceito racial abolicionista. Inicialmente surgiu a ideia do branqueamento da população,
que promoveu a imigração dos europeus.
Mais tarde, houve o surgimento do mito
da democracia racial, que em sua teoria, pode
ser entendida como um sistema racial que não
tem nenhum tipo de barreira legal ou institucional no que se refere a igualdade racial e é um
sistema racial destituído de qualquer tipo de
manifestação de discriminação ou preconceito.
Esta ideia tinha em seu discurso o conceito de
democracia social, como destaca Abdias:
[...] erigiu-se no Brasil o conceito de democracia racial; segundo esta, pretos e
brancos convivem harmoniosamente,
desfrutando iguais oportunidades de existência. [...] A existência dessa pretendida
igualdade racial constitui o maior motivo
de orgulho nacional [...]. No entanto, devemos compreender democracia racial
como significando a metáfora perfeita
para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos
Estados Unidos e nem legalizado qual o
apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais
do governo, assim como difuso no tecido
social, psicológico, econômico, político e
cultural da sociedade do país” (NASCIMENTO, 1978, p. 41-92).

Este conceito de uma democracia racial
não surgiu por mero acaso, pelo contrário, foi
construída pelo mito do senhor benigno, que
pode ser associado com o mito dos bondosos colonizadores. Neste sentido, foi criado
o imaginário de uma bondade intrínseca aos
colonizadores que era enfatizada pela influência da igreja católica durante o processo de
colonização.
A solução encontrada para resolver o
mal do Brasil degenerado e mestiço era criar
uma ideologia que restabeleceu o branqueamento racial, amplamente aceita pela elite
brasileira entre os anos 1889-1914 (SKIDMORE, 1976, p. 81). O pensamento do
branqueamento da população era uma das
estratégias das elites, ideia do pensamento
nacional. Uma de suas preocupações estava
no pensamento de certa reformulação étnica
dos brasileiros, o que poderia alcançar o sucesso com o progresso e o desenvolvimento
nacional. Como comenta Gomes:
Nessa política encontra-se a ideia de que
a miscigenação levaria o Brasil do futuro
a assistir ao surgimento de um novo tipo
racial que logicamente não estaria próximo ao negro, mais um tipo híbrido, mais
aproximado do europeu. Para se chegar
ao branqueamento desejado existiam
dois caminhos a seguir: a miscigenação
e a imigração europeia, pois pensava-se
que desta forma o negro desapareceria
de maneira gradual e com ele a questão
racial no país. [...] O projeto de branqueamento, visível nas políticas e na legislação
sobre a imigração brasileira, foi também
o resultado do pensamento, divulgado
pelas elites, de que o atraso do país era
decorrente da sua composição racial
(GOMES, 1995, p. 82-83).

Estas ações tiveram como estrutura a
ação direta do Estado brasileiro ou com seu
total consentimento, isto porque ele assumia
uma posição de administrador e mediador
dos conflitos raciais e sociais.
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Entre o final do século XIX até meados
de 1920, o Brasil teve uma entrada considerável de imigrantes europeus, garantindo a
ação política e cultural da imigração. Entre
1890 a 1914, mais de 1,5 milhão de europeus atravessaram o Atlântico, com destino
ao Brasil, mais especificamente ao Estado de
São Paulo, com 63,6% das passagens pagas
pelo Governo do Estado (ANDREWS, 1998).
Esses imigrantes foram a força de mão-de-obra em diversas culturas, como a do café,
que chegou a ocupar o terceiro lugar, 18,4%
na pauta das exportações. Com a chegada
desses europeus aumentavam a probabilidade para o plano do branqueamento da população brasileira. Conforme afirmou Lúcia Lippi
Oliveira: “o imigrante teria dois papéis principais, o de preencher a demanda dos serviços
braçais e o do branqueamento da população
brasileira” (OLIVEIRA, 2002, p. 10). Após a
abolição, o Brasil não tinha problema com
demanda de mão de obra, mas por questões
raciais os fazendeiros não contratavam os negros recém libertos, antes, preferiam contratar
os imigrantes brancos.
Dessa forma, estes imigrantes de cor
branca, reforçariam a predominância caucasiana, que seria a salvação do país para o inimigo racial, que era a raça negra. Para atrair
estes imigrantes, o governo brasileiro usava a
propaganda com oferecimento de terras e auxílio, até que eles pudessem se manter com
seus trabalhos.
Esta teoria do branqueamento da população brasileira ganhou força e base na
tese de João Batista de Lacerda, que era o
então diretor do Museu Nacional no Rio de
Janeiro, e foi para Londres em 1911 como
representante oficial do Brasil para apresentar no Congresso Internacional das Raças um
estudo com argumentação em que o Brasil,
mestiço em sua época, estava em transição
de cor, sendo embranquecido (MAIO & SANTOS, 2018, p. 7).

Ele destaca que com a imigração dos
europeus e outros fatores sociais, em cerca
de 100 anos, toda a população brasileira
seria totalmente branca e já não existiria a
população negra e apontava que a eugenia
caucasiana seria predominante nesse processo (SKIDMORE, 1976, p. 82-84).
A palavra eugenia tem sua origem no
grego, eu – bem/bom e genética – evolução/
origem/raça, ou seja, boa linhagem. Conhecida como a ciência da eugenia ou ciência da
boa geração, foi criada por Francis Galton no
final do século XIX, na Inglaterra, e teve como
foco a evolução da raça humana, levando em
consideração as características físicas tais
como cor dos olhos e da pele e não físicas,
como a inteligência. Francis Galton foi inspirado para desenvolver sua teoria depois da
leitura do livro de Charles Darwin A Origem
das Espécies.
A ideia eugênica remonta à época dos
gregos na Antiguidade, em que eles, motivados pela perfeição, buscavam constantemente
a beleza e força de seus corpos. Dessa forma, os eugenistas traçaram perfis e biotipos
de uma classe que poderia fazer parte de uma
sociedade evoluída. Motivados pelo racismo e
com a ideia do branqueamento da população,
inúmeros intelectuais aderiram a este projeto.
Aqui no brasil, com a chegada da família real, diversos antropólogos, médicos, juristas, cientistas e intelectuais entendiam que
a causa da degeneração e atraso do Brasil
estava no fato da maior parte de sua população ter sangue mestiço é isso inferiorizava o
ser humano, pois essa combinação rebaixar
o homem (SANTANA, 2019).
A abrangência e extensão tomados pela
ciência no século XIX, levando em conta essas novas ideias influenciaram inúmeros pensadores e um deles foi Monteiro Lobato, no
século XX, e o levou a aprofundar seus estudos neste campo de pensamento para tentar
erigir a identidade do país recém-republicano.
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A classe intelectual brasileira, desde
o começo do século XX até por volta dos
anos de 1950 viam na heterogeneidade uma
barreira robusta para a implementação desta identidade nacional. Entretanto, a personagem principal desta pesquisa, com uma
mistura de político e cientista, intelectual e
escritor, deveria assumir uma posição a favor
ou contra das doutrinas europeias que lhe foram apresentadas e posicionar-se em relação
à miscigenação.
Assim sendo, para Monteiro Lobato, posicionar-se sobre a questão da mistura de raças enquanto problema racial foi uma questão
de nacionalismo e pensar no papel do negro
a frente de importantes papéis na sociedade seria fator de degenerescência e atraso
racial. Em seus livros Caçadas de Pedrinho,
Histórias de Tia Nastácia, Reinações de Narizinho e Histórias do Mundo para Crianças
encontramos evidências que fundamentaram
este trabalho.

MONTEIRO LOBATO, SEU CONTEXTO
HISTÓRICO E INTERESSE EM
ESCREVER PARA O PÚBLICO INFANTO
JUVENIL E ADULTO
José Bento Monteiro Lobato nasceu
em 18 de abril de 1882, mas afirmava que
tinha nascido em 1884 na cidade de Taubaté (ROSCHEL, s.d.). Mais tarde foi registrado
com o nome de José Renato Monteiro Lobato, cujas inscrições “JRML” estavam gravadas numa bengala que herdou. Seus pais,
José Marcondes Lobato e Olímpia Augusta
Monteiro Lobato, filha de José Francisco Monteiro, era barão e depois, virou o visconde
de Tremembé. Seus avós paternos também
possuíam grandes fazendas de café no Vale
do Rio Paraíba. Monteiro Lobato, como era
conhecido, foi inventor, escritor, jornalista,
romancista, contista, editor e crítico literário
(ENCICLOPÉDIA, s.d.).

Cursou o primário no Colégio Paulista
de Taubaté e o ginásio no Colégio Coração
de Jesus, que era sua cidade natal. Neste
período escolar começou a escrever seus primeiros artigos, com o pseudônimo de Josbém, para o Jornal estudantil O Guarani. Em
1896 se mudou para a capital de São Paulo
onde finalizou seus estudos preparatórios no
Instituto de Ciências e Letras, onde ganhou
prestígio pelas participações nos jornais O
Patriota e A Pátria, como também nas sociedades literárias, onde eram debatidos importantes temas de diversos assuntos.
Após o falecimento do seu pai em 1898
e sua mãe um ano após, ele foi morar com
seu avô materno, que era totalmente contrário
com seu ingresso na Escola de Belas-Artes.
Foi veemente em convencê-lo a matricular-se
na Faculdade de Direito de São Paulo, onde
iniciou o curso em 1900. Não dedicou-se aos
estudos específicos, antes, teve maior interesse em participar das atividades do grêmio
literário. Ainda na faculdade, foi co-fundador
da associação literária O Cenáculo, onde teve
grande impacto na sua formação e mais tarde
motivou a criação do jornal O Minarete, editado em Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, com a colaboração de um amigo da faculdade. Lobato era o maior entusiasta desse
projeto, muitas vezes era ele quem escrevia
todas as matérias do jornal e usava inúmeros
pseudônimos. Foi nesse mesmo tempo em
que participou no Combatente, que era editado na capital de São Paulo e no Povo de
Caçapava, Estado de São Paulo.
Após formado em 1904, voltou para
Taubaté, interior da capital paulista, e ali permaneceu por aproximadamente um ano e
meio, dedicados à leitura e trabalhando na
redação de artigos para o Jornal de Taubaté.
Como tinha a intenção de se casar, em 1906
começou a trabalhar como procurador público interino do município onde logrou êxito e
foi efetivado no ano seguinte na promotoria
de Areias, São Paulo. Dois anos depois, em
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1908, casou-se com Maria Pureza Natividade e teve quatro filhos. Continuou escrevendo com dedicação, com ênfase em contos
e artigos para jornais do interior e começou
também a traduzir matérias do Weekly Times
para o jornal O Estado de São Paulo.
Apesar da distância e compromissos,
não esqueceu os amigos da faculdade e manteve contato com eles e estes por sua vez, o
mantinha informado sobre eventos culturais
de relevância. Lobato queria sair de Areias e
para isso, começou a escrever em 1909 para
o jornal A Tribuna, de Santos, litoral paulista,
e a Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro,
que era o Distrito Federal. Apesar de trabalhar
muito, essas atividades não davam retorno
financeiro suficiente para sustentar a família
e foi nesse tempo que quase desistiu da literatura e do jornalismo.
Com a morte de seu avô em 1911, sua
vida mudou radicalmente. Herdeiro da fazenda Buquira, localizada na zona rural de Taubaté, Lobato mudou-se para a propriedade com
sua família e começou a fazer melhorias, modernizando os processos produtivos e administrativos empregados ali. Mesmo envolvido
com os trabalhos da terra, não deixou de escrever, continuou bem informado sobre os fatos relevantes no campo cultural, dedicando-se à leitura de livros clássicos e escrevendo
para jornais. Como não tinha familiaridade e
experiência com a administração de fazenda,
não alcançou êxito.
Publicou no jornal O Estado de São
Paulo, em novembro de 1914 um artigo com
o título Velha Praga, onde descrevia seus principais desafios em administrar a produção rural e sobre os incêndios, problema provocado
pelos colonos. Como o artigo teve grande repercussão, no mês seguinte foi desdobrado
por outro, com o título O Caboclo e o Urupê do Pau Podre que Vegeta no Sombrio da
Mata. Sua intenção era descrever os caboclos
que eram trabalhadores de sua fazenda, sem

idealismo, romantismo e de maneira autêntica. Foi com isso que criou o personagem
Jeca Tatu, que era um homem preguiçoso,
ignorante, indolente e era o principal responsável pelo infortúnio do fazendeiro.
Como não tinha afinidade como administrador de terras, vendeu sua fazenda em
1917 inspirado pelo sucesso com o qual seus
artigos tinham destaque na imprensa e voltou
para a capital de São Paulo, continuando a
escrever para o jornal O Estado de São Paulo,
a Revista do Brasil, entre outras publicações.
Teve interesse em temas da cultura brasileira
como o Saci Pererê e iniciou uma pesquisa
sobre o tema, o que despertou grande interesse e teve como resultado a publicação de
um volume com diversas ideias e opiniões
sobre esse personagem.
Em 1918 comprou a Revista do Brasil,
criada dois anos antes. Nesse período lançou
em julho deste ano seu primeiro livro, reunindo contos e artigos anteriormente publicados, inclusive Urupês, que veio a dar nome
à coletânea. Esta primeira edição se esgotou
rapidamente e criou debates fervorosos entre
políticos e intelectuais, sobre a personagem
Jeca Tatu, que foi motivada pelas discussões
e com base nas denúncias dos higienistas
sobre a questão sanitária da população rural.
Como foi grande a repercussão, Lobato reuniu diversos artigos sobre o tema e publicou
um novo livro com o título Problema Vital, que
foi editado no fim de 1918 pela Sociedade
Eugênica de São Paulo e pela Liga Pró-Saneamento do Brasil. Com os recursos da venda
desses dois livros, foi fundada naquele ano
a Editora Monteiro Lobato, que tinha foco em
autores que estavam começando a escrever,
como Oswald de Andrade, Ribeiro Couto, Menotti del Picchia, Gilberto Amado, entre outros.
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Nesse período Lobato se afastou da atividade literária e se dedicou à administração
da sua nova empresa e reeditou artigos antigos, que foram reunidos nos livros Cidades
Mortas, Ideias de Jeca Tatu e Onda Verde,
todos publicados em 1919. Mais tarde, em
1921, escreveu A Menina do Narizinho Arrebitado, em que conseguiu enorme sucesso,
com a venda de cinquenta mil exemplares.
No mesmo ano escreveu O Saci e no ano
seguinte, O Marquês de Rabicó e Fábulas e
Jeca Tatuzinho. Foi com a propaganda deste
último livro que conseguiu a propaganda do
remédio Biotônico Fontoura, que era produzido pelo Laboratório Fontoura. Em 1923 escreveu o livro O Macaco que Se Fez Homem
e O Mundo da Lua, ambos fizeram sucesso
e deram notável destaque à sua editora. Em
1925, após dificuldades financeiras e por políticas econômicas, a editora faliu.
Nessa época Lobato não tinha muitos
recursos financeiros, se associou com outras
pessoas e juntos fundaram a Companhia Editora Nacional. Mudou-se para o Rio de Janeiro onde voltou a escrever para O Jornal,
com o título Os Diálogos com Mister Slang e
outra para A Manhã, chamada O Choque de
Raças. Anos depois elas foram publicadas
como livro.
Em 1927, depois da posse do presidente Washington Luís, Monteiro Lobato foi
nomeado adido comercial do Brasil em Nova
Iorque, onde ficou impressionado com o avanço em vários setores da economia americana,
em especial o petróleo e o ferro e foi incentivado a investir na bolsa de valores dos Estados
Unidos. Vendeu sua editora e investiu tudo em
ações, mas perdeu em 1929, com a quebra
da bolsa de valores. Com enorme desânimo,
escreveu um livro nos Estados Unidos com
o título América e trabalhou na elaboração
e adaptação de histórias infantis. Voltou ao
Brasil em 1931 e insatisfeito com o Governo
Provisório, buscou reunir apoio de empresários brasileiros. Naquele mesmo ano fundou

o Sindicato Nacional da Indústria e Comércio,
que tinha como foco a exploração do ferro e
a Companhia Petróleos do Brasil.
Em 1932 estourou a Revolução Constitucionalista de 1932 e com esses eventos entre outros, por falta de ser bom administrador,
esses negócios não deram certo. Neste ano,
fracassado, voltou a escrever livros infantis,
como Viagem ao Céu, Histórias do Mundo
para Crianças e As Caçadas de Pedrinho. Em
1935 escreveu Geografia de Dona Benta, Histórias das Invenções, Memórias e Contos Leves e Contos Pesados. Um ano depois, após
embates no setor petroleiro no qual estava
envolvido, escreveu O Escândalo do Petróleo.
Em 1937 escreveu Histórias de Tia Nastácia, Os Serões de Dona Benta e O Poço
do Visconde. Dois anos depois, escreveu O
Minotauro, Maravilhosas Aventuras dos Netos
de Dona Benta na Grécia Antiga e O Picapau
Amarelo: O Sítio de Dona Benta, Um Mundo
de Verdade e Mentira.
Em 1940, o Governo de Getúlio Vargas,
fez duras acusações contra seus órgãos e
em março de 1941 foi preso e condenado a
seis meses de prisão, mas como a pena foi
reduzida, só cumpriu três. Desanimado e em
estado de depressão, em 1942 escreveu A
Chave do Tamanho, livro com fortes indícios
em relação ao futuro. Um ano depois se recuperou, quando a Companhia Editora Nacional
publicou uma edição de comemoração dos
vinte e cinco anos de publicação de Urupês.
Em 1944 dedicou-se às narrativas das aventuras de Hércules e na elaboração de outro
livro, a Barca de Gleyre, no qual reuniu cartas trocadas com Godofredo Rangel durante
quarenta anos. Foi nesse mesmo ano que
participou da fundação da Editora Brasiliense
com Artur Neiva e Caio Prado Júnior, em São
Paulo.
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Em 1945, desapontado e descrente
com os partidos políticos e a política, foi para
a Argentina para fazer adaptações de suas
obras infantis para a língua espanhola. Em
Buenos Aires fundou a Editorial Acteon e publicou o livro La Nueva Argentina, com grande
aceitação. Em 1948 voltou para o Brasil, se
envolveu com o Partido Comunista Brasileiro,
com nome à época de Partido Comunista do
Brasil e foi nessa época que lançou o folheto
``Zé Brasil''. Em 21 de abril de 1948 sofreu
um derrame vascular, enfraquecendo sua capacidade mental, o que o levou à morte em
4 de julho de 1948 (FERREIRA, s.d.).
Em sua vida, Lobato escreveu nada menos que 26 livros para os pequeninos. É um
dos nomes de destaque na literatura infanto
juvenil do Brasil e um dos mais destacados
da América Latina e também do mundo. Em
1946, sua obra completa foi elaborada e reformulada pelo próprio Monteiro Lobato. Sua
genialidade estava à frente de seu tempo
(ROSCHEL, s.d.).
Muito do que Lobato escreveu foi para o
público infantil, apesar de ter sido escrito para
todos os públicos. No Brasil, apareceram os
primeiros livros para crianças no final do século XIX. Alberto Figueiredo Pimentel foi um
dos primeiros autores a fazer adaptações e introduzir contos europeus. Ele publicou contos
com traduções de Perrault, dos irmãos Grimm
e de Andersen, em obras como Histórias da
Baratinha, Contos da Carochinha e Histórias
da Avozinha.
Anteriormente a este período não haviam livros infantis, porque até então, como
não havia infância, não havia o porquê escrever para este público. Assim, as primeiras
obras traduzidas de línguas estrangeiras para
o público adulto, foram adaptadas por Charles Perrault para o público infantil.

Os contos de fada conhecidos atualmente surgiram na França, ao final do século
XVII, com Perrault, que editou as narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, retirando passagens obscenas
de conteúdo incestuoso e canibalismo.
Assim, acredita-se que, antes do cunho
pedagógico, houve o objetivo de leitura
e contemplação pela mente adulta. Acredita-se também que a mitologia grega já
possuía um modo particular de transmitir
o contexto da história de “Chapeuzinho
Vermelho”. Posteriormente, Charles Perrault trouxe a história moralizadora e mais
adequada aos ambientes sociais que conviviam na época. A história da menina e
do lobo sofreu ainda alterações por Hans
Christian Andersen e pelos Irmãos Grimm
(SILVA, 2009, p. 137).

Segundo Cunha, 1987, p. 20, aqui no
Brasil, a literatura começou com obras de
cunho pedagógico e principalmente adaptações de produções portuguesas, porque até
então o Brasil era uma de suas colônias. Zilberman comenta que a literatura infantil surgiu tardiamente porque a ideia de infância só
ganhou proporções com a proclamação da
República, momento em que o país passava por várias transformações (ZILBERMAN,
2005, p. 24).
Neste cenário, Monteiro Lobato se destacou, pois foi o precursor de literatura voltada
para o público infantil. Cademartori destaca
que a literatura brasileira voltada para este público começou sob a égide de um dos precursores e intelectual brasileiro, Monteiro Lobato.
Se por um lado este fato deu prestígio ao
gênero por ocasião do seu surgimento, por
outro Lobato ficou por muito tempo como um
dos grandes nomes e a literatura infantil viveu
à sua sombra (CADEMARTORI, 1987, p. 43).
Segundo Cunha, reafirma o pensamento que
foi com o escritor Monteiro Lobato que teve
início a grande e verdadeira literatura brasileira voltada para o público infantil (CUNHA,
1987, p. 24).
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Silva concorda dizendo que:
Falar em literatura infantil brasileira é falar
em Monteiro Lobato, escritor que ultrapassou as fronteiras do Brasil, conquistando
popularidade junto ao público leitor latino
americano ainda no início dos anos 40.
Mais do que isso: falar em escrever, traduzir, editar e distribuir livros neste país
é falar em Lobato, homem ímpar, cujo
maior empenho estava em mudar a face
arcaica do Brasil, em trazer o país para a
modernidade. Foi ele quem cunhou a célebre frase: “Um país se faz com homens
e livros”, assertiva que nem os recentes
ventos da globalização têm conseguido
abalar (SILVA V. M., 2009, p. 117).

As obras de Lobato exibem uma ligação
do autor com o meio em que está inserido,
aspecto pouco abordado na literatura até então. Em suas obras são encontradas cenas do
cotidiano nacional, como a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo, e ele cria a fantasia e aguça
a imaginação, mas não foge de questões sociais como o racismo e o preconceito, amplamente abordados em suas obras. Durante os
anos de 1920, após a Semana do Modernismo
de 22, ele quebra a tendência realista e traz
o imaginário brasileiro à flora e entre os anos
de 30 e 40 ele permaneceu como o principal
representante da literatura infantil.

ANÁLISE DOS LIVROS DE MONTEIRO
LOBATO
Nesta seção, analisaremos quatro obras
de Monteiro Lobato, sendo elas: Caçadas de
Pedrinho, Histórias de Tia Nastácia, Reinações de Narizinho e Histórias do Mundo para
Crianças. Abaixo está um pequeno resumo
de cada uma delas.
O Livro Caçadas de Pedrinho inicialmente teve origem em outro livro, A Caçada
da Onça, escrito em 1924. Empolgado com a
história, Lobato decidiu ampliar a obra e lançou em 1933 Caçadas de Pedrinho, literatura
que obteve bastante sucesso por vários anos.
Nesta obra ele apresenta os principais personagens que marcaram gerações de brasilei-

ros, quer seja pela literatura, pelas séries de
televisão, rádio ou cinema. Os personagens
principais que aparecem aqui são: Pedrinho,
Narizinho, Emília, Dona Benta, Tia Nastácia,
Marquês de Rabicó e o Visconde de Sabugosa. Na história, Pedrinho organiza uma caçada a uma onça que estava rondando o sítio
(LOBATO, 2012, p. 9).
Histórias de Tia Nastácia foi publicado
em 1937 e tem 43 histórias do folclore brasileiro contadas pela cozinheira da família, Tia
Nastácia. São causos, contos e superstições
contadas no serão da varanda do sítio. Como
são histórias populares do imaginário brasileiro, são recontadas pela personagem do jeito
que ela as ouviu. Ao longo das histórias, seus
ouvintes, Dona Benta, Emília, Narizinho e Pedrinho interagem (LOBATO, 1993).
No livro Reinações de Narizinho, a maioria das histórias foi escrita entre 1927 e 1930,
período que seu autor morou em Nova York,
mas foi publicado apenas em 1931. Foram
reunidas seis das onze histórias que Monteiro
Lobato criou com sua fértil imaginação (LOBATO, 2007, p. 9).
Histórias do Mundo para Crianças é
Dona Benta quem conta após receber pelos Correios o clássico Child 's History of the
World, de V. M. Hillyer. Ela decide reunir a
turma para narrar os fatos, começando com
a criação do mundo, passando pelos grandes
impérios, guerras e revoluções. Lançado inicialmente em 1933, mas revisto e republicado
mais tarde pelo próprio Lobato.
Todos os títulos como descritos acima
são destinados ao público infantil, apesar de
lido e relido por todas as faixas etárias. O que
há em comum em todas as obras mencionadas é que elas trazem um sujeito discursivo
preconceituoso. Não apenas em seus livros,
mas também em suas cartas, vemos que Monteiro Lobato tem um posicionamento bastante
claro com relação ao racismo. Ele é racista e
isso fica evidente com suas declarações.
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De acordo com a CONAQ, racismo é:
[...] discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras.
Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características
físicas e outros traços do comportamento
humano. Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória não baseada em
critérios científicos em relação a algum
grupo social ou étnico. O racismo no Brasil é crime previsto na Lei n. 7.716/1989,
é inafiançável e não prescreve, ou seja,
quem cometeu o ato racista pode ser
condenado mesmo anos depois do crime
(CONAQ, s.d.).

Quando Monteiro Lobato lançou seus
primeiros livros, o Brasil não era mais um
país escravocrata, porém, o racismo estava
presente em diversas esferas da sociedade,
como nos dias atuais. Os negros já tinham
conquistado sua liberdade, estavam garantindo direitos e alguns ganhavam destaque
na sociedade. Escrever sobre os negros com
desmerecimento, adjetivos negativos, insultando com as falas dos seus personagens era
uma forma do escritor manifestar sua posição com relação ao assunto. É simplesmente
injustificável que Lobato apenas retratasse a
realidade de seu tempo.
Segundo DIAS
Lobato, um influente autor brasileiro do século XX, era racista de perigosa influência
nos bancos escolares, consumido com
avidez pelas crianças. Porém. . .“Há evidências suficientes para afirmar que [. . .]
Monteiro Lobato era de fato racista [. . .]
foi membro da Sociedade Eugênica de
São Paulo e amigo pessoal de expoentes
da eugenia no Brasil, como os médicos
Renato Kehl (1889-1974) e Arthur Neiva
(1880-1943). Uma carta escrita por Lobato a Neiva, em 1928, desmancha dúvidas
dos mais intransigentes. Eis um trecho
dela, conforme o original: "País de mestiços onde o branco não tem força para
organizar uma Kux-Klan, é um país perdido para altos destinos. André Siegfried
resume numa frase as duas atitudes. ‘Nós

defendemos o front da raça branca – diz
o Sul – e é graças a nós que os Estados
Unidos não se tornaram um segundo Brasil'. Um dia se fará justiça ao Klux Klan
[. . .] que mantem o negro no seu lugar”
(DIAS, 2013).

A eugenia tem em sua base a purificação da raça branca e para alcançar este objetivo, orienta que o casamento seja entre pessoas brancas e saudáveis. O escritor deixa
clara sua admiração pela Ku Klux Klan (KKK)
ou simplesmente Klan, organização terrorista, que sempre teve por objetivo promover a
supremacia branca e promoveu ao longo das
décadas ataques violentos contra negros e
simpatizantes dos direitos dos negros (SILVA
D. N., s.d.).
BIGNOTTO apresenta pelo menos duas
razões que explicam o porquê do racismo
nos livros infantis à época de Lobato,
O racismo evidente nos livros infantis que
circularam na Primeira República pode ser
explicado por meio de algumas hipóteses.
Em primeiro lugar, era efeito do racismo
que estruturava (e ainda estrutura) a sociedade brasileira. Em segundo, era produto do racismo que permeia o sistema
de ensino do período (BIGNOTTO, s.d.).

Lobato, aderindo aos ideais eugênicos,
dá voz às suas personagens e deixa claro seu
posicionamento com relação às raças. Na fala
de Dona Benta, uma velha de cor branca de
mais de sessenta anos, cheia de sabedoria,
ele expõe que a raça branca ou ariana é superior às demais:
— Qual a principal dessas raças, vovó? —
perguntou a menina.
— A Ariana, evidentemente...Em todo caso,
os arianos foram os primeiros a domesticar o cavalo selvagem, o boi e o carneiro
(LOBATO, 2004, p. 14).
Tinham o nome de Helenos porque foi um
homem chamado Heleno, de origem ariana, que se estabeleceu naquelas terras
e formou o povo. Hélade era o nome da
terra dos helenos (LOBATO, 2004, p. 23).
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Mas tudo tem fim. O rei da Babilônia aliou-se a um povo ariano muito valente, chamado os medos, com o fim de, juntos,
darem cabo dos assírios. E deram. Babilônios e medos atacaram a cidade de
Nínive e a varreram da superfície da terra
(LOBATO, 2004, p. 38).
Vinte séculos antes de Ciro, uma ramo da
família ariana havia emigrado da Pérsia
para a Índia, onde deram origem a um
povo numeroso. Esse povo foi se desenvolvendo a seu modo e acabou dividido
em classes (LOBATO, 2004, p. 41).

Nos trechos mencionados o escritor
afirma que a raça ariana esteve envolvida nos
principais eventos mundiais e a coloca como
a principal. Se não fossem os arianos, a civilização não seria a mesma, pois eles tiveram
influência e interferência nos grandes momentos da história. Já os outros povos e raças
não são mencionados com a mesma ênfase,
a não ser a raça negra, alvo de injúrias.
De acordo com a Enciclopédia do Holocausto, sobre a origem dos arianos, temos
a seguinte definição:
A palavra ariano tem uma longa história.
Inicialmente, era usada para se referir a
grupos de pessoas que falavam uma variedade de línguas relacionadas, incluindo
a maioria das línguas europeias e muitas
línguas asiáticas. Com o tempo, porém,
a palavra adquiriu significados novos e
diferentes. No final do século XIX e início
do século XX, alguns intelectuais e outros
transformaram os arianos em uma “raça”
mítica que eles afirmavam ser superior a
outras raças. Na Alemanha, os nazistas
promoveram essa falsa noção que glorificava o povo alemão como membro da
"raça ariana", enquanto difamava judeus
e negros, além de roma e sinti (ciganos)
como "não arianos" (ARIANOS, 2021).

O contraste entre Dona Benta e Tia Nastácia é claro na literatura lobatiana. Dona Benta é
cheia de sabedoria, letrada, fala o português na
sua forma culta e tem uma segunda língua, o inglês. Já Tia Nastácia é ignorante, não sabe ler e
tem apenas o conhecimento popular brasileiro.

Essa comparação é feita pelo autor ao
dar voz aos personagens. “Tia Nastácia é a
negra de estimação que carregou Lúcia em
pequena” (LOBATO, 2007, p. 12). Nesta frase
Lobato nos transmite a ideia que ela era posse de alguém, tinha uma dona e que servia
como ama de leite. Ela não tem muito destaque, fica quase o tempo todo na cozinha
e faz breves aparições em outras partes do
sítio. Em vários momentos, ela é confrontada
pela boneca Emília, o que não acontece com
a mesma frequência com Dona Benta:
— Pois cá comigo — disse Emília — só
aturo essas histórias como estudos da
ignorância e burrice do povo. Prazer não
sinto nenhum. Não são engraçadas, não
têm humor. Parecem-me muito grosseiras
e bárbaras — coisa mesmo de negra beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto, não
gosto e não gosto (LOBATO, 1993, p. 18
e 19).

Vemos que ao longo das narrativas, o
escritor dá voz à personagem Emília expressando seus sentimentos com relação ao povo
negro que tem suas tradições, conhecimentos
e crenças. Além disso, o racismo escancarado fica evidente com os adjetivos pejorativos
nas falas da personagem Emília e de outras
personagens,
— Bem se vê que é preta e beiçuda! Não
tem a menor filosofia, esta diaba. Sina é
o seu nariz, sabe? Todos os viventes têm
o mesmo direito à vida, e para mim matar
um carneirinho é crime ainda maior do
que matar um homem. Facínora! (LOBATO, 1993, p. 52-53).

Após cada história contada pela Tia
Nastácia, os personagens comentam, na
maior parte das vezes de forma negativa e
difamatória, rebaixando-a. A maioria desses
comentários fazem menção à pobreza e a ingenuidade da imaginação popular.
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— Sim — disse Dona Benta. — Nós não
podemos exigir do povo o apuro artístico
dos grandes escritores. O povo...Quem
é o povo? São essas pobres tias velhas,
como Tia Nastácia, sem cultura nenhuma,
que nem ler sabem e que outra coisa não
fazem senão ouvir as histórias de outras
criaturas igualmente ignorantes, e passá-las para outros ouvidos, mais adulteradas
ainda (LOBATO, 1993, p. 18).
— É o que eu digo — ajuntou Emília. — O
povo, coitado, não tem delicadez, não tem
finuras, não tem arte. É grosseiro, tosco
em tudo o que faz. Este livro vai ser só
das histórias populares do Brasil, mas
depois havemos de fazer um só de histórias compostas por artistas, das lindas,
cheias de poesia e mimos — como aquela
do Príncipe Feliz, do tal Oscar Wilde, que
Dona Benta nos leu. Aquilo sim. Até deixa
a gente leve, leve, de tanta finura de beleza! (LOBATO, 1993, p. 30).

Observa-se nesses trechos que para o
escritor, o negro, na figura do povo, é taxado
de ignorante, burro, sem delicadez, sem finura, artes ou qualquer filosofia. Todos criticam
suas histórias, com ênfase na boneca Emília
que além de comentar de forma negativa, ainda usa adjetivos pejorativos, considerando as
histórias da cozinheira como sendo bobagens
e coisas de negra velha,
[...] — disse Emília...E o castigo que o pássaro preto inventou? Então dar uma vara
mágica a uma pessoa é castigar? Quem
me dera ser castigada assim! Tudo bobagens de negra velha. Nessa história vejo
uma fieira de negras velhas, cada qual
mais boba que a outra — que vão passando a história para diante, cada vez mais
atrapalhada (LOBATO, 1993, p. 21).

A personagem Emília quase sempre
usa outras palavras para se referir a Tia Nastácia. Não a chama de tia ou de Nastácia ou
ainda de Dona Nastácia, mas de negra, preta
ou usa outro adjetivo para inferiorizá-la. Dá
a entender que ela, Tia Nastácia, é a única
personagem que tem cor. Apenas no livro Caçadas de Pedrinho, Lobato faz nada menos
que vinte e duas referências racistas.
“É guerra e das boas. Não vai escapar
ninguém — nem Tia Nastácia, que tem carne
preta” (LOBATO, 2012, p. 26):
Sim, era o único jeito — e Tia Nastácia,
esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou, que nem uma macaca de
carvão, pelo mastro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra
coisa na vida senão trepar em mastros
(LOBATO, 2012, p. 39).

Monteiro Lobato ofende repetidamente
Tia Nastácia. Não a chama apenas de macaca, mas de macaca de carvão, ou seja, preta.
Desmerece inúmeras vezes seus traços físicos, como se estes fossem um problema. Ela
era a beiçuda, tinha a maior boca do mundo.
Como negra, carregava os traços físicos de
seu povo, mas isso não se encaixava nos padrões de beleza do homem branco europeu.
Para ele, ela era a boba, medrosa, ignorante e furrundu, que é um doce típico da
culinária cuiabana. O doce é praticamente
feito de cidra ralada ou mamão verde ralado,
com rapadura derretida ou açúcar mascavo, o
que lhe confere coloração escura (MT, 2018).
Ou seja, associa a cor do doce de tonalidade escura, com Tia Nastácia, como negra,
“— Estão vendo? — disse o onço, passando
a língua pela beiçaria. O nosso banquete vai
começar pela sobremesa. O furrundu está dizendo que não aguenta mais e vai descer”
(LOBATO, 2012, p. 40).
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Repetidas vezes Tia Nastácia chama
Dona Benta de Sinhá. Esta expressão remete ao tempo da escravidão e era empregada
pelas escravas e escravos ao se dirigirem aos
seus senhores,
Dona Benta voltou-se para a tia Nastácia.
— Vê, Nastácia, como está ficando este
meu povinho? Falam como se fossem
gente grande, das sabidas. Democracia
para cá, folclórico para lá, mentalidade...
Neste andar meu sítio acaba virando Universidade do Picapau Amarelo.
— Emília já disse que a culpa é sua, sinhá.
A senhora vive ensinando tantas coisas
dos livros que eles acabam sabidões demais (LOBATO, 1993, p. 12).

A negra apareceu na sala, enxugando as
mãos no avental.
— Que é, sinhá? — perguntou.
— A boneca de Narizinho está falando!...
A boa negra deu uma risada gostosa,
com a beiçaria inteira.
— Impossível, sinhá! Isso é coisa que nunca se viu. Narizinho está mangando com
mecê (LOBATO, 2007, p. 33).

Quando o escritor dá voz a Tia Nastácia para ela chamar Dona Benta de sinhá,
ele está reforçando que a escravidão ainda
permanece viva no sítio.

Na casa grande, as negras eram também conhecidas como mucamas, escravas
domésticas que auxiliavam a sinhá, dona da
casa, nas suas tarefas diárias, as acompanhavam e serviam às vezes como amas de
leite. A palavra sinhá é uma forma reduzida
de senhora, criada pelos negros a partir da
palavra sinhô. Já a palavra sinhô era uma forma popular para o senhor e foi criada pelos
africanos (MENDONÇA, 2012, p. 168):
E é mesmo, sinhá — confirmou a preta. —
Outro dia esqueci de tampar
a terrina de doce de laranja, e quando foi
de manhã estava pretinha de formigas.
As bobas se deixam grudar na calda e
morrem afogadas. Bem feito! Quem manda serem gatuninhas? (LOBATO, 1993, p.
39).
— É mesmo! — disse Dona Benta voltando-se para Tia Nastácia. — Está aí um petisco que você nunca se lembrou de fazer.
— E sei fazer, sinhá, sei fazer beijus dos
mais gostosos, mas nunca encontro por
aqui farinha boa. A da venda do Elias Turco não vale nada — é como o nariz dele
(LOBATO, 1993, p. 46).
— Corra, Nastácia! Venha ver este fenômeno...

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

251

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou evidenciar nas quatro obras de Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, Histórias de Tia Nastácia, Reinações de Narizinho e Histórias do Mundo para Crianças
seu posicionamento em relação ao racismo.
Tia Nastácia é frequentemente ofendida por ser negra, ter a sabedoria do povo brasileiro
e carregar seus traços. Não teve oportunidade de ser alfabetizada, não sabe ler, segundo comentário de Dona Benta e provavelmente não saiba escrever. Sua condição é de uma escrava.
Não tem filhos, apesar de já ser velha. Não há informações de que ela recebe um salário e
guarda dinheiro. Não há sonhos, nem o sonho da liberdade.
Quando Lobato dá voz à personagem Tia Nastácia e esta chama Dona Benta de sinhá,
ele está sugerindo que a escravidão ainda permanece no Sítio do Picapau Amarelo. Não é
uma expressão carinhosa, é uma expressão que foi muito utilizada pelos negros ao se dirigirem aos seus senhores. Tia Nastácia está sempre ocupada com seus afazeres domésticos.
Não descansa, não sai para visitar a cidade. Seu mundo é a cozinha, com saídas rápidas para
outros lugares na casa e no sítio.
Ela é a negra de estimação, o que remete a ideia de um animal de estimação, ou seja,
era posse de alguém, tinha um dono, ou melhor, uma dona, Dona Benta. Tia Nastácia carregou Lúcia em pequena. Essa era uma das funções das mucamas, escravas domésticas que
serviam como amas de leite e babás, além de ajudar suas senhoras nas tarefas domésticas.
O escritor ao dar voz aos personagens manifesta seus pensamentos mais íntimos e
sua posição com relação ao racismo. Sua intenção ao escrever ao público infantil é enfatizar
a posição do negro como inferior ao branco, é criar na consciência das crianças e jovens a
ideia de que o lugar da raça negra é abaixo da branca, é uma classe que surgiu para servir
e nunca ser servida. Ao se referir com desmerecimento aos negros, Lobato reforça a questão
do racismo como estruturado na sociedade. Seus ideais eugênicos não deixaram de existir
com sua morte, mas foram reproduzidos ao longo de décadas por inúmeros leitores, mesmo
sem a completa consciência deles.
Nada justifica a ideia do escritor estar apenas retratando seu tempo. A escravidão já
não era mais uma realidade quando lançou seus livros. O racismo existia, existe e continuará
a existir, infelizmente. Justificar que Lobato retratou seu tempo é apenas perpetuar a condição
inferior da raça negra.
Apesar das frases em que os negros são ofendidos e desmerecidos, a literatura lobatiana
é rica. Seus livros, passando por minuciosa revisão, podem ser usados em salas de aula e
salas de leitura, pois suas histórias despertam a imaginação. Porém, antes de minuciosa revisão, poderão ser usados para fins específicos, como por exemplo, para enfatizar como eram
as literaturas no início do século XX e qual a posição dos escritores e sociedade em relação
ao negro e ao racismo. Usado neste contexto, para esta finalidade, os professores poderão
trazer uma discussão a respeito do racismo nos dias atuais, descrevê-lo como estruturado na
sociedade, nas instituições, entre outras possibilidades.
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LÍNGUA E LINGUAGEM: aspectos do processo de escrita,
leitura e compreensão
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo investigar o sistema da escrita, o desenvolvimento
da linguagem pela criança, assim como, os processos de compreensão da língua. Assim, a
pesquisa busca responder a seguinte problemática: como as crianças desenvolvem as habilidades
de escrita e compreensão? Para tanto, apresenta como metodologia uma análise bibliográfica
com base na abordagem cognitivista-construtivista, desenvolvida por Jean Piaget; a abordagem
interacionista social de Vygotsky; os trabalhos de Ferreiro e Teberosky (1985) que apresentam
estudos sobre o desenvolvimento da escrita infantil denominado Psicogênese da língua escrita;
bem como o processo de compreensão de Marcuschi (2008) e Koch e Elias (2011).

Palavras-chave: Língua; Linguagem; Compreensão.
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INTRODUÇÃO

A

aquisição da linguagem representa um marco na história do desenvolvimento
social e cultural do ser humano. A linguagem surgiu na relação prática entre o
homem e seu ambiente, proporcionando aos seres humanos a capacidade de se
comunicar por meio de um código simbólico, que permite a exposição de seus pensamentos,
ideias e emoções.
Antes da linguagem falada, o gesto prepara a palavra, a emoção precede a comunicação não verbal e dá origem à comunicação verbal. A linguagem edifica-se a partir da ação,
da motricidade, para posteriormente se libertar do contexto da ação.
No que diz respeito à linguagem escrita, sabe-se que ela foi criada e elaborada por volta
de 4000 a.C, na Suméria, antiga Mesopotâmia, sendo restrita a uma minoria da população.
Com as mudanças históricas, sociais e econômicas, esse cenário mudou; e hoje a aprendizagem da leitura e da escrita é difundida através do ensino formal e dos meios tecnológicos
para a grande maioria da população.
Entretanto, ainda existe um grande número de pessoas que apresentam dificuldades na
apreensão da leitura e da escrita, notadamente no que se refere ao processo de compreensão.
Atualmente, nota-se a não naturalidade da boa compreensão nos resultados da avaliação internacional de leitura feita pelo teste PISA . Neste exame, o Brasil ficou entre os últimos cinco
países, e esse dado é alarmante.
Diante desse fato, evidencia-se a relevância do estudo de compreensão e, consequentemente, a escolha desse mote relaciona-se com nossas inquietações como educadoras, visando, assim, contribuir no fomento a discussões que levem os professores a refletirem sobre
suas práticas e quiçá abandonarem algumas abordagens metodológicas. Diante do aventado,
passamos para o desenvolvimento teórico da pesquisa.
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A CONSTITUIÇÃO DA LINGUAGEM
O trabalho tem como referencial teórico a abordagem construtivista, desenvolvida
por Jean Piaget; a abordagem interacionista
social de Vygotsky; os trabalhos de Ferreiro
e Teberosky (1985); bem como a pesquisa
de compreensão desenvolvida por Marcuschi
(2008); Koch e Elias (2011).
O termo linguagem apresenta mais de
um sentido. Ele é mais comumente empregado para referir-se a qualquer processo de
comunicação, como a linguagem de animais,
a linguagem corporal, a linguagem das artes,
a linguagem da sinalização, a linguagem escrita, entre outras.
Entretanto, os linguistas – cientistas que
se dedicam à linguística – entendem a linguagem como a capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por
meio das línguas. Por sua vez, o termo língua
é normalmente definido como um sistema de
signos vocais utilizado como meio de comunicação entre os membros de um grupo social
ou de uma comunidade linguística, ou seja,
o linguista preocupa-se com a compreensão
do fenômeno da linguagem.
Assim, muitas questões intrigam os estudiosos da linguagem, por exemplo, como as
crianças aprendem a falar? O papel do adulto
na aprendizagem da língua pelas crianças é
fundamental? Existe uma gramática universal
guiando a aquisição das línguas? Diante disso, a seguir, apresentaremos algumas perspectivas existentes para explicar a aquisição
da linguagem.

TEORIAS CLÁSSICAS SOBRE
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
As teorias clássicas em aquisição da
linguagem, fomentadas no século passado,
pairavam seus debates sobre a questão do
nativismo e do aprendizado teórico; é nesse contexto que o behaviorismo de Skinner
figura a aprendizagem como uma forma de
condicionamento.
Para ele, assim como no comportamento animal, a linguagem se traduzia num
comportamento verbal que se desenvolvia
através do reforço externo; ou seja, para ele,
a língua era um operante. É nesse contexto
também que Chomsky postula uma faculdade
da linguagem, na qual as restrições inatas das
crianças para a língua teriam uma gramática
e uma fonética universal, a partir da qual a
linguagem humana poderia adquirir formas.
Assim, para Skinner, o input tão somente não poderia fazer emergir a linguagem, tendo esta que preceder das contingências de
recompensa; e para Chomsky, as crianças
teriam um conhecimento inato da língua, que
se consolidava na construção de padrão particular de um módulo de linguagem a partir
do input linguístico a que a criança fosse exposta.
De acordo com Martelotta (2009), uma
abordagem bastante conhecida é a denominada cognitivismo-construtivista, desenvolvida
por Jean Piaget (1978 a 1990). Sua visão tem
por base a ideia de que o desenvolvimento
das estruturas do conhecimento ou estruturas
cognitivas é feito pela interação entre ambiente e organismo. Em outras palavras, para Piaget não existe uma gramática independente
de outros domínios cognitivos.
O aparecimento da linguagem dá-se
por volta dos 18 meses de idade, na superação do estágio que o autor denominou estágio sensório-motor. Nesse momento há o desenvolvimento da função simbólica, por meio
da qual um significante representa um objeto
significado. Também há o desenvolvimento da
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representação, que permite que experiências
sejam armazenadas e recuperadas. Nessa
fase, a criança começa a se reconhecer como
indivíduo, como senhora de seus movimentos, diferenciando-se das outras pessoas, ou
seja, a criança faz uma oposição entre o “eu”
e os “outros”.
Quando a criança chega a esse estágio
cognitivo, começa o desenvolvimento da linguagem, a qual é conhecida por Piaget como
um sistema simbólico de representações.
Dessa forma, o conhecimento linguístico não
seria inato, mas sim desenvolvido através da
interação entre ambiente e o organismo, sendo uma consequência da construção da inteligência em geral.
Uma outra proposta não é elitista, é do
psicólogo Vygotsky (1996), que explica o desenvolvimento da linguagem e do pensamento com base na interação entre os indivíduos.
Segundo o autor, a fala e o pensamento têm
origens genéticas diferentes, havendo uma
fase pré-verbal do pensamento, ligada à inteligência prática, e uma fase pré-intelectual
da fala, relacionada ao balbucio e ao choro.
Aos 2 anos, a fala e o pensamento se unem,
e a fala passa a servir ao intelecto. A criança,
nessa idade, fala sozinha quando está brincando, desenhando e fazendo outras tarefas.
Essa fala egocêntrica é, para Vygotsky,
muito importante, pois serve de instrumento
para a criança planejar e encontrar a solução
de um problema. A fala está internalizada à
medida que a criança cresce. Para o autor,
é na troca comunicativa entre a criança e o
adulto que a linguagem e o pensamento são
desenvolvidos. As estruturas construídas socialmente são internalizadas quando a criança passa a controlar o ambiente e o próprio
comportamento. A história das relações reais
entre a criança e as outras pessoas é constitutiva dos processos de internalização.
A abordagem sociocognitivista junta a
base social, interacional, com a base cognitiva. A explicação para a aquisição da linguagem dá-se em termos funcionalistas: a

aquisição começa quando a criança passa
a entender que existe uma intenção no ato
comunicativo dos adultos.
Segundo essa visão, não faz sentido
caracterizar o homem como detentor exclusivo da linguagem, cujas propriedades gerais
são determinadas por aspectos mentais radicados na organização biológica da espécie. Isso porque os seis milhões de anos que
separam os humanos dos grandes macacos
constituem um período de tempo muito curto
para que ocorressem os processos relativos
à evolução biológica e seleção natural essenciais ao surgimento das habilidades necessárias para os humanos lidarem com tecnologias, formas complexas de organização social
e comunicação.
Nesse sentido, o conjunto de habilidades cognitivas que caracteriza os humanos
modernos constitui o resultado de algum tipo
de processo – característico unicamente da
espécie – de transmissão cultural: uma espécie de evolução cultural cumulativa, que não
envolve apenas criação, mas, principalmente,
transmissão social. Os humanos, portanto, parecem ter uma capacidade de socializar suas
habilidades, o que outros animais não têm.
O aprendizado cultural torna-se possível
em função de uma única e especial forma
de cognição social, que é a habilidade que
os indivíduos possuem de compreender seus
semelhantes como seres iguais, os quais têm
vida mental e intencional como eles mesmos.
Essa compreensão capacita os indivíduos a
imaginarem-se “na pele” de outra pessoa e,
portanto, ela pode aprender não apenas com
a outra pessoa, mas através da outra pessoa.
A compreensão do outro como ser intencional é crucial no aprendizado cultural
humano porque os artefatos culturais (instrumentos) e as práticas sociais apontam para
além de si mesmos: os artefatos apontam
para sua função utilitária e os símbolos linguísticos, para a situação de comunicação.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

259

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

Portanto, para aprender socialmente o
uso de um instrumento ou de um símbolo, a
criança precisa compreender por que e para
que as outras pessoas estão utilizando aquele
instrumento ou aquele símbolo. Isso significa
que elas precisam entender o significado intencional do uso do instrumento ou da prática
simbólica.
No que se refere à aquisição da linguagem, por volta dos 9 meses de idade, a
criança, segundo essa proposta, desenvolve
a habilidade de compreender outras pessoas
como agentes intencionais. Isso porque nessa
fase ela começa a interagir com outras pessoas de vários modos. Para compreender os
sons e os movimentos de mãos feitos pelos
adultos como algo com valor comunicativo
que precisa ser aprendido e usado, a criança
tem de entender que eles são motivados por
um tipo especial de intenção chamada intenção comunicativa.
Mas o entendimento da intenção comunicativa só pode ocorrer dentro de algum tipo
de cena de atenção compartilhada, que provê
a base sociocognitiva para esse entendimento. Essa cena de atenção compartilhada é
fundamental quando se considera que a referência linguística é, sobretudo, um ato social
em que a pessoa chama a atenção de outra
para algo no mundo real.
Nesse sentido, a referência só pode ser
compreendida como um tipo de interação social, em que a criança e o adulto estão com
a atenção voltada para um terceiro elemento, por um determinado espaço de tempo. A
seguir, apresenta-se a concepção acerca da
aquisição da escrita.

A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA
Na história da humanidade a escrita surgiu posteriormente à fala. Sua descoberta foi
mais recente e ocorreu por meio de evoluções
que a fizeram aprimorar-se do desenho (fase
pictográfica) até o sistema alfabético, um sistema que envolve um conjunto de símbolos
que representam os sons da fala regidos por
determinadas regras. Assim como na história
da humanidade, a aquisição da escrita pelo
indivíduo também passa por evoluções, levando ao aprendizado do sistema alfabético
de escrita.
Conforme Ferreiro e Teberosky (1985),
a escrita é um objeto simbólico, um significante que representa algo. Estudos sobre o desenvolvimento da escrita infantil revelam que,
no início, a criança considera a palavra como
parte do objeto e não como um símbolo, e
que somente mais tarde ela se dá conta que
um conjunto de letras pode ser um objeto
substitutivo, um símbolo que pode representar
algo (TEBEROSKY, 1990).
Os sistemas de escrita baseados na linguagem oral desenvolvem-se a partir das associações grafo-fonológicas, oferecendo uma
verdadeira compreensão do relacionamento
entre eles e a linguagem oral. Assim, como
refere Morais (1997), o ato de escrever desenvolve-se à medida que a criança é capaz
de compreender a relação que a fala mantém
com a escrita e a forma como a primeira pode
ser representada pela segunda.
A aquisição da escrita requer um ensino
formal, enquanto que, para a aquisição da linguagem oral, é necessário somente que tais
crianças sejam criadas em um ambiente estimulante, no qual a linguagem seja utilizada. O
que torna o aprendizado da escrita mais difícil
é o fato de que a articulação da linguagem
oral não é composta de sons isolados, tornando a representação alfabética uma abstração.
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A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
Por meio da Psicogênese da língua escrita, Ferreiro e Teberosky (1985) propõem uma
forma de explicar como a criança aprende a ler
e a escrever. Ela passa por um processo que,
para as autoras, “é o caminho que ela deverá
percorrer para compreender as características,
o valor e a função da escrita, desde que esta
se constitua objeto de seu conhecimento”.

ção de modos de ler e de escrever, no contato
ou na intervenção direta de adultos.
4) As hipóteses feitas pela criança se
manifestam muitas vezes em suas tentativas
de escrita (muitas vezes chamadas de escritas
“espontâneas”) e, por isso, não são “erros”,
no sentido usual do termo, mas sim a expressão das respostas ou hipóteses que a criança
elabora.

As autoras baseiam-se nos estudos de
Jean Piaget, tratando o aluno como um ‘sujeito cognoscente’, sujeito este que “aprende
através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e que constrói suas próprias
categorias de pensamento ao mesmo tempo
que organiza seu mundo” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 29).

5) O desenvolvimento das hipóteses envolve construções progressivas, por meio das
quais a criança amplia seu conhecimento sobre a escrita com base na reelaboração de
hipóteses anteriores.

Para as autoras, a alfabetização é um
processo de construção, durante o qual a
criança vai se apropriando da escrita à medida
que interage com essa e com as pessoas que
dela se utilizam. Esta interação não se dá apenas no momento em que a criança ingressa na
escola, mas já ocorre no dia-a-dia quando se
depara com situações de letramento.

O MUNDO DA ESCRITA E LEITURA

Em sua obra Alfabetização e Letramento,
Magda Soares (2005) apresenta uma síntese
das principais ideias que sustentam os estudos
sobre a psicogênese da linguagem escrita:
1) A criança não começa a aprender a
escrita apenas quando entra para escola; desde que, em seu meio, ela entra em contato
com a linguagem escrita, começa seu processo de aprendizado.
2) Esse aprendizado não consiste numa
simples imitação mecânica da escrita utilizada
por adultos, mas numa busca de compreender
o que é a escrita e como funciona; é por essa
razão que se diz que se trata de um aprendizado de natureza conceitual.
3) Na busca de compreensão da escrita,
a criança faz perguntas e dá respostas a essas
perguntas por meio de hipóteses baseadas na
análise da linguagem escrita, na experimenta-

A seguir, serão explanadas a concepção
de escrita e desenvolvimento das habilidades
de escrita e compreensão da língua.

Segundo Cagliari (2009), o ensino do
português tem sido fortemente dirigido para a
escrita, chegando mesmo a se preocupar mais
com a aparência da escrita do que com o que
ela realmente faz e representa.
Um dos objetivos mais importantes da
alfabetização é ensinar a escrever. A escrita
é uma atividade nova para criança, e por isso
mesmo requer um tratamento especial na alfabetização. Espera-se que a criança, no final
de um ano de alfabetização, saiba escrever e
não que saiba escrever tudo e com correção
absoluta.
Percebe-se que há situações complexas
e paradoxais em relação a alfabetização, por
exemplo, em nenhuma cartilha se explica à
criança que temos várias formas de representação gráfica, vários tipos de alfabeto em uso
(a diferença entre a cursiva e a bastão). A escola ensina a escrever sem ensinar o que é
escrever.
Outro fato que merece destaque diz
respeito ao ato de escrever. A escola é talvez
o único lugar onde se escreve muitas vezes
sem motivo e isso na alfabetização pode trazer
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problemas sérios para certos alunos. Dessa
forma, antes de ensinar a escrever, é preciso
saber o que os alunos esperam da escrita,
qual julgam ser sua utilidade e, a partir daí,
programar suas atividades adequadamente.
Partindo das expectativas das crianças,
a escola pode discutir com elas outros aspectos da escrita que talvez elas não tenham visto
ou em que nem sequer pensaram. Escrever é
também uma forma de expressão artística e
até um passatempo. As crianças podem ficar
muito motivadas para escrever, por outro lado,
se elas não tiverem uma motivação real, poderá ser inútil mostrar-lhe toda a parafernália
de letras e rabiscos própria da alfabetização.
Isso vale também para atividades de escrita ao
longo das séries.
Além disso, a escrita tem como objetivo
primeiro permitir a leitura. A leitura é uma interpretação da escrita que consiste em traduzir
os símbolos escritos em fala. Alguns tipos de
escrita se preocupam com a expressão oral
e outros simplesmente com a transmissão de
significados específicos, que devem ser decifrados por quem é habilitado.
Nesse caso, os aspectos: fonológico, lexical, sintático, que marcam a linearidade do
discurso linguístico, não tem indicação específica, ficando a cargo do leitor encontrar a
maneira mais adequada de realizá-los. Muitas
vezes esse tipo de escrita serve de palavras-chave para sua decifração. Seus exemplos
mais comuns são os sinais de trânsito.
A escrita deve ter como objetivo essencial o fato de alguém ler o que está escrito. Ler
é um ato linguístico diferente da produção espontânea de fala sobre um assunto qualquer.
Ler é condicionado pela escrita, mesmo que
a restrição seja somente semântica. É exprimir
um pensamento estruturado por outra pessoa,
não pelo leitor falante.
De acordo com Cagliari (2009), o caminho que a criança percorre na alfabetização é
muito semelhante ao processo de transformação
pelo qual a escrita passou desde a sua invenção.

Assim como os povos antigos, as crianças usam o desenho como forma de representação gráfica e são capazes de contar uma
história longa como significação de alguns traços por ela desenhados. Elas também podem
utilizar “marquinhas”, individuais ou estabelecidas por um consenso de grupo, para representar aquilo que ainda não sabem escrever
com letras.
As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita e todas essas vivências
e informações devem ser aproveitadas pelo
professor para, juntamente com os alunos, refletir sobre as possibilidades da escrita e observar que marcas muito individuais restringem
a possibilidade de leitura e que, para facilitar
a comunicação entre as pessoas de uma sociedade, é que se estabeleceu um código, se
convencionou um desenho para letras.
A escrita iniciou a partir da necessidade de comunicação do homem e serviu para
expressar pensamentos por meio de signos.
Pode-se dizer que esta forma de comunicação
instiga e interessa crianças ainda muito pequenas. Por volta dos dois anos de idade quando
se dá uma caneta e oferece-lhe uma folha de
papel ela começa a escrever sem se preocupar se está certo ou não e se é questionada
dirá que está escrevendo.
Nesse sentido, todas as atividades escritas da criança, até mesmo os desenhos e rabiscos devem ser consideradas uma forma de
comunicação que se diferencia da linguagem
oral. Conforme Martins: O desenvolvimento
do grafismo infantil não deve ser considerado
como fruto apenas do treinamento específico.
Ele é um processo de construção do sistema
de representação que culmina com a produção da escrita como um instrumento de comunicação e expressão (MARTINS, 2007, p. 1).
A criança inicia a comunicação escrita através da pictografia, ou seja, antes dela
aprender o que é escrever, apenas faz desenhos, no decorrer do desenvolvimento da escrita mistura letras e desenhos, experimentando como se escreve. Essa escrita é intuitiva,
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embora haja um processo de reflexão sobre
o que ela ainda não é capaz de compreender
como o sistema da escrita funciona.
Segundo Greig (2004 apud MARTINS,
2007), quando a criança tem o primeiro contato com a folha surgem às garatujas, depois
passa pela fase dos rabiscos, o movimento
circular e o vaivém. Mais tarde passa do gesto
ao traçado, esta fase denominada por Greig
de marcas.
Na medida em que a criança faz associações, gestos e traços desenvolvem a atividade mental. O desenvolvimento da escrita da
criança acontece com a construção do próprio
eu, com as relações do seu cotidiano de acordo com o avanço da idade. Entre três e seis
anos as crianças relacionam o desenho com
o mundo em que vivem. A seguir, discutiremos
sobre as habilidades de leitura e compreensão
textual pelas crianças.

O DESENVOLVIMENTO DAS
HABILIDADES DE LEITURA E
COMPREENSÃO DAS CRIANÇAS
Um outro ponto importante a destacar
diz respeito ao domínio do processo de leitura
e da compreensão do que se lê. A perspectiva
cognitivista considera que o desenvolvimento
da fluência em leitura – quer dizer, o desenvolvimento de um processamento automático de
palavras e unidades do texto – é uma importante dimensão do processo de alfabetização.
A questão é a seguinte: se o leitor tem
sua atenção voltada para decodificação de
cada unidade das palavras de um texto, ele
sobrecarrega sua memória a ponto de dificultar a compreensão. O desenvolvimento de
automatismos na leitura de palavras evitaria
essa sobrecarga, deixando o leitor livre para
voltar sua atenção para processos mais complexos, relacionados à compreensão do sentido de palavras, trechos e textos.
Sabemos que muitos alunos chegam à
escola sem ter tido oportunidade de conviver e de se familiarizar com os meios sociais
de circulação da escrita. Nessas condições,

não é de surpreender que façam hipóteses
inusitadas sobre a natureza, as funções e o
uso desses materiais, inclusive daqueles mais
simples e indispensáveis ao dia-a-dia na escola, como livros e cadernos.
Por isso é que esse conhecimento deve
ser trabalhado didaticamente em sala de aula,
oferecendo possibilidades para que os alunos
observem e manuseiem muitos textos pertencentes a gêneros diversificados e presentes
em diferentes suportes.
Ao lado disso, o trabalho deve orientar
a exploração desse material, explicitando informações desconhecidas, mas sem deixar
de valorizar os conhecimentos prévios das
crianças e de favorecer deduções e descobertas. Essas práticas terão repercussão positiva no processo de apropriação do sistema
de escrita, mas também, e principalmente, na
leitura e na produção de textos escritos.
Em relação à leitura, essa é uma atividade que se realiza individualmente, mas que se
insere num contexto social, envolvendo disposições atitudinais e capacidades que vão
desde a decodificação do sistema de escrita
até a compreensão e a produção de sentido
para o texto lido.
Abrange, pois, desde capacidades desenvolvidas no processo de alfabetização
“stricto sensu” até capacidades que habilitam o aluno à participação ativa nas práticas
sociais letradas que contribuem para o seu
letramento.
A compreensão dos textos pela criança
é a meta principal do ensino da leitura. Ler
com compreensão inclui, além da compreensão linear, a capacidade de fazer inferências.
A compreensão linear depende da capacidade de construir um “fio da meada” que unifica
e inter-relaciona os conteúdos lidos, compondo um todo coerente. Por exemplo, ao acabar
de ler uma narrativa, ser capaz de dizer quem
fez o quê, quando, como, onde e por quê.
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Já a capacidade de produzir inferências
diz respeito ao “ler nas entrelinhas”, compreender os subentendidos, os ‘não ditos’, à
realização de operações como associar elementos diversos, presentes no texto ou que
fazem parte das vivências do leitor, para compreender informações ou inter-relações entre
informações que não estejam explicitadas no
texto.
Como a capacidade de compreensão
não vem automaticamente, nem plenamente
desenvolvida, precisa ser exercitada e ampliada em diversas atividades, que podem ser
realizadas antes mesmo que as crianças tenham aprendido a decodificar o sistema de
escrita.
O professor contribui para o desenvolvimento dessa capacidade dos alunos quando:
a) lê em voz alta e comenta ou discute com
eles os conteúdos e usos dos textos lidos; b)
proporciona a eles familiaridade com gêneros
textuais diversos (histórias, poemas, trovas,
canções, parlendas, listas, agendas, propagandas, notícias, cartazes, receitas culinárias,
instruções de jogos, regulamentos etc.), lendo
para eles em voz alta ou pedindo-lhes leitura
autônoma; c) aborda as características gerais
desses gêneros (do que eles costumam tratar, como costumam se organizar, que recursos linguísticos costumam usar); e, d) instiga
os alunos a prestarem atenção e explicarem
os ‘não ditos’ do texto, a descobrirem e explicarem os porquês, a explicitar as relações
entre o texto e seu título.
Saber reconhecer diferentes gêneros
textuais e identificar suas características gerais favorece bastante o trabalho de compreensão, porque orienta adequadamente as expectativas do leitor diante do texto.
O professor contribui para isso quando propõe, antes da leitura, perguntas que
suscitam a elaboração de hipóteses interpretativas, que serão verificadas (confirmadas
ou não) durante e depois da leitura: “de que
assunto trata esse texto?”, “é uma história?”,
“é uma notícia?”, “é triste?”, “é engraçado?”,

“o que vai acontecer?”. Até o leitor iniciante
pode tentar adivinhar o que o texto diz, pela
suposição de que alguma coisa está escrita,
pelo conhecimento do seu suporte (livro de
história, jornal, revista, folheto, quadro de avisos etc.) e de seu gênero, pelo conhecimento
de suas funções (informar, divertir etc.), pelo
título, pelas ilustrações.
Outras atividades adequadas para desenvolver a capacidade de compreensão e
que podem ter início desde antes da alfabetização “stricto sensu”, “porque podem ser
realizadas a partir da leitura em voz alta feita
pelo professor, são as que levam os alunos
a partilhar sua emoção e sua compreensão
com os colegas, avaliando e comentando afetivamente o texto, resumindo-o, explicando-o,
fazendo extrapolações (isto é, projetando o
sentido do texto para outras vivências, outras
realidades).
Resumir, explicar, discutir e avaliar o
texto requer tê-lo compreendido globalmente, ter interligado informações e produzido
inferências. Fazer extrapolações pertinentes
– sem perder o texto de vista – contribui para
o aprendizado afetivo e atitudinal de descobrir
que as coisas que se leem nos textos, podem
fazer parte da nossa vida, podem ter utilidade
e relevância para nós.
Segundo Marcuschi (2008), compreender bem um texto exige habilidade, interação
e trabalho. Entende-se que é mais uma forma
de inserção no mundo e um modo de agir
sobre o mundo na relação com o outro dentro
de uma cultura e uma sociedade. Ainda, toda
compreensão será sempre atingida mediante
processos em que atuam planos de atividades desenvolvidos em vários níveis e em especial com a participação decisiva do leitor
ou ouvinte numa ação colaborativa, assim, a
compreensão é vista como construção.
A língua é vista como atividade interativa, e o processo de compreensão se dá como
construção coletiva. A contribuição essencial
das inferências na compreensão de textos é
funcionarem como provedoras de contexto in31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

264

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

tegrador para informações e estabelecimento
de continuidade do próprio texto, dando-lhe
coerência.

gem do sistema convencional da escrita – tais
métodos, quando utilizados parcialmente e de
forma exclusiva, apresentam limitações.

Assim, as inferências funcionam como
hipóteses coesivas para o leitor processar o
texto. Funcionam como estratégias ou regras
embutidas no processo. Não se pode, pois,
definir e medir a compreensão pela quantidade de texto reconstruído pelo leitor, pois ler
compreensivamente não é apenas reproduzir
informações textuais, nem parafrasear.

Não exploram as complexas relações
entre fala e escrita, suas semelhanças e diferenças. Além disso, pela ênfase que atribuem
à decodificação, resultam, muitas vezes, em
propostas que descontextualizam a escrita,
seus usos e funções sociais, enfatizando situações artificiais de treinamento de letras,
fonemas ou sílabas.

Na compreensão influenciam condições
textuais, pragmáticas, cognitivas, interesses e
outros fatores, tais como conhecimento do
leitor, gênero e forma de textualização. Por
isso, a compreensão de texto é uma questão
complexa que envolve não apenas fenômenos linguísticos, pois lidam com relações entre diferentes conhecimentos.

Outra vertente de métodos valoriza o
processo de análise e a compreensão de sentidos, propondo uma progressão diferenciada de unidades mais amplas (palavra, frase,
texto) a unidades menores (sílabas ou sua
decomposição em grafemas e fonemas).

FATORES DESENCADEADORES
DE SUCESSOS OU FRACASSOS NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Historicamente, as discussões sobre a
alfabetização escolar no Brasil se centraram
na eficácia de processos e métodos, prevalecendo, até os anos 80, uma polarização
entre processos sintéticos e analíticos, direcionados ao ensino do sistema alfabético e
ortográfico da escrita.
Os primeiros métodos aplicados ao ensino da língua escrita pertencem a uma vertente que valoriza o processo de síntese. Nela
se incluem os métodos de soletração, fônico
e silábico, tendências ainda fortemente presentes nas propostas didáticas atuais. Tais
métodos privilegiam os processos de decodificação, as relações entre fonemas (sons ou
unidades sonoras) e grafemas (letras ou grupos de letras) e uma progressão de unidades
menores (letra, fonema, sílaba), as unidades
mais complexas (palavra, frase, texto).
Embora focalizem capacidades essenciais ao processo de alfabetização – sobretudo a consciência fonológica e a aprendiza-

São exemplos dessa abordagem os métodos: palavração (palavra decomposta em
sílabas), sentenciação (sentenças decompostas em palavras) e o global de contos (textos
considerados como pontos de partida, até o
trabalho em torno de unidades menores), tendências que também persistem nas práticas
docentes atuais.
Esses métodos contemplam algumas
das capacidades essenciais ao processo de
alfabetização pelo reconhecimento global
dessas práticas, sobretudo, o estímulo à leitura de unidades com sentido.
Entretanto, quando incorporados de forma parcial e absoluta, acabam enfatizando
construções artificiais e repetitivas de palavras, frases e textos, muitas vezes apenas a
serviço da repetição e da memorização, com
objetivo de manter controle mais rígido da
sequência do processo e das formas de interação gradual da criança com a escrita.
Nas últimas três décadas, assistiu-se a
um abandono dessa discussão sobre a eficácia de processos e métodos de alfabetização, que passaram a ser identificados como
propostas “tradicionais” ou excessivamente
diretivas.
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A discussão sobre a psicogênese da
aquisição da escrita, uma abordagem de
grande impacto conceitual no campo da alfabetização, sistematizada por Emília Ferreiro
e Ana Teberosky (1985) e vários outros teóricos e pesquisadores, passou a ocupar lugar
central.
Tais mudanças conceituais, traduzidas
no ideário “Construtivista”, reverteram a ênfase anterior no método de ensino, para o
processo de aprendizagem da criança que se
alfabetiza, esse entendido como um sistema
de representação, e para suas concepções
progressivas sobre a escrita. Além disso, passou-se a valorizar o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos e a análise de
seus erros, como indicadores construtivos de
seus processos cognitivos e suas hipóteses
de aprendizagem.
Outra implicação fundamental passou
a ser o deslocamento da ênfase anterior na
alfabetização, para uma valorização do ambiente alfabetizador e do conceito mais amplo
de letramento, como a progressiva inserção
da criança em práticas sociais e materiais
reais que envolvem a escrita e a leitura. Embora tais contribuições tenham se incorporado como conquistas importantes na trajetória
da alfabetização escolar, alguns problemas e
dilemas se instalaram a partir da excessiva
centragem nas dimensões conceituais, em
detrimento da sistematização metodológica
do ensino desse objeto em construção.
Como afirma Soares (2002), a ênfase
na faceta psicológica da alfabetização obscureceu sua faceta linguística fonética e fonológica, além disso, a ênfase na dimensão
do letramento obscureceu a dimensão da alfabetização como processo de aquisição do
sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica.
À luz desses dilemas, como poderia ser
encaminhada atualmente, a discussão sobre
uma didática da alfabetização? Embora a
questão metodológica não possa merecer o
pesado tributo de responsável exclusiva pelo

nosso fracasso em alfabetizar, certamente
seu lugar é considerável e necessita ser redimensionado.
Nas últimas décadas, não apenas as
mudanças conceituais em torno da alfabetização ampliaram seu significado, como também
novos problemas e exigências se agregaram
ao trabalho nesse campo pedagógico.
O momento exige a superação de polarizações entre caminhos ou movimentos exclusivos e a busca de equilíbrio de princípios
metodológicos que são considerados permanentes, indispensáveis e indissociáveis, tais
como dimensões constitutivas e simultâneas
da alfabetização e do letramento: a) os princípios de decodificação e de organização do
sistema alfabético/ortográfico da escrita, incluindo o domínio das relações entre fonemas
e grafemas e das regularidades e irregularidades ortográficas; b) os princípios de compreensão, reconhecimento global e construção
de sentidos em contextos de usos sociais da
escrita e da leitura; e, c) os princípios pertinentes à progressão das capacidades das
crianças nos diversos campos já descritos
em textos anteriores, com ênfase em intervenções didáticas que propiciem avanços de
aprendizagem.
A multiplicidade de métodos e sua combinação simultânea em função dos diversos
momentos do ensino inicial da escrita e da
leitura é, atualmente, uma tendência internacional. Um bom ponto de partida consiste,
portanto, em reconhecer as deficiências de
cada proposta e identificar os princípios permanentes que devem ser preservados e articulados simultaneamente.
Percebe-se assim, que as decisões
metodológicas relacionadas à alfabetização
extrapolam a mera escolha de métodos e
envolvem um conjunto de procedimentos
pertinentes à preparação da escola, à organização das classes de alfabetização e ao
estabelecimento de planejamentos e rotinas
necessários à implementação de um ambiente alfabetizador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo investigar o sistema da escrita, o desenvolvimento da
linguagem escrita pela criança, assim como, os processos de compreensão.
De acordo com a pesquisa, existem várias hipóteses sobre o processo da aquisição da
linguagem, como: inatista, behaviorista, construtivista, interacionista e a sociointeracionista.
De acordo com essa última hipótese, para aprender socialmente o uso de um instrumento ou
de um símbolo, a criança precisa compreender por que e para que as outras pessoas estão
utilizando aquele instrumento ou aquele símbolo.
Isso significa que elas precisam entender o significado intencional do uso do instrumento
ou da prática simbólica. Além disso, a pesquisa aponta que o ato de escrever desenvolve-se
à medida que a criança é capaz de compreender a relação que a fala mantém com a escrita
e a forma como a primeira pode ser representada pela segunda.
O trabalho apontou ainda, que os primeiros métodos aplicados ao ensino da língua escrita pertencem a uma vertente que valoriza o processo de síntese. Nela se incluem os métodos
de soletração, fônico e silábico, tendências ainda fortemente presentes nas propostas didáticas
atuais. Tais métodos privilegiam os processos de decodificação, as relações entre fonemas
(sons ou unidades sonoras) e grafemas (letras ou grupos de letras) e uma progressão de
unidades menores (letra, fonema, sílaba), as unidades mais complexas (palavra, frase, texto).
Embora focalizem capacidades essenciais ao processo de alfabetização – sobretudo a
consciência fonológica e a aprendizagem do sistema convencional da escrita – tais métodos,
quando utilizados parcialmente e de forma exclusiva, apresentam limitações, pois não exploram as complexas relações entre fala e escrita, suas semelhanças e diferenças.
Além disso, pela ênfase que atribuem à decodificação, resultam, muitas vezes, em propostas que descontextualizam a escrita, seus usos e funções sociais, enfatizando situações
artificiais de treinamento de letras, fonemas ou sílabas.
A pesquisa encerra discutindo que há uma multiplicidade de métodos e sua combinação simultânea em função dos diversos momentos do ensino inicial da escrita e da leitura
é, atualmente, uma tendência internacional. Um bom ponto de partida consiste, portanto, em
reconhecer as deficiências de cada proposta e identificar os princípios permanentes que devem ser preservados e articulados simultaneamente.
Ademais, o processo de compreensão textual transcende a simples decodificação,
pois é um ato de interação entre texto e leitor, ainda, configura-se uma forma de inserção no
mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma cultura e
uma sociedade.
É importante salientar que essa discussão é apenas uma pequena parcela, porém significativa, de possibilidades de construção de conhecimento a respeito de um assunto de suma
necessidade no cenário educacional atual.
Além disso, como docentes, temos a convicção da relevância desse assunto no âmbito
educacional, visto que se observa a real necessidade da ampliação das pesquisas acerca
do processo de compreensão em todos os ciclos escolares. Contudo, cabe
esclarecer que esse tipo de pesquisa não finda essas discussões, apenas
possibilita novos olhares e desnuda questões algumas vezes analisadas pela
ótica do senso comum.
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A DANÇA E O MOVIMENTO E SUA RELAÇÃO NA
PSICOMOTRICIDADE INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho, tem por objetivo verificar a importância da dança no contexto da
psicomotricidade infantil, sendo utilizada como ferramenta no desenvolvimento das crianças, para
tanto realizou-se uma revisão bibliográfica considerando autores como PIAGET (1999), WALLON
(1985), BARRETO (2008) entre outros procurando fazer uma correlação desde o histórico da
dança, até a evolução das crianças motora das crianças e a prática na educação infantil para a
apreensão do conhecimento e aprendizagem das crianças.

Palavras-chave: Dança; Psicomotricidade; Educação; Movimento.
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INTRODUÇÃO

A

dança é uma arte corporal sendo uma continuação de movimentos controlados, muitas
vezes rítmicos emparelhados com música (música e / ou instrumento), onde podemos
acrescentar que não há necessariamente a necessidade de uma coreografia bem definida para começarmos a dançar.
Dançar, portanto, consiste em movimentar e modelar o corpo, em um espaço e em um dado
tempo, com uma certa energia que pode variar de intensidade. A dança supõe reunir uma certa
consciência do corpo em movimento, que pode então transformar um ato diário, em um ato dançado
se o movimento é realizado por estar ciente do espaço e do tempo em que acontece.
A dança mobiliza o sujeito como um todo, tanto físico, quanto mental, dançar permite uma
mobilização global do corpo para atravessar um número infinito de movimentos. Oferece ao sujeito
possibilidades de movimento e modelagem corporal o que pode acabar sendo incomum (BARRETO, 2008).
Na verdade, o corpo do dançarino passa por alongamento, contrações, liberações, rotações,
envoltórios. Além disso, o corpo em movimento obriga o sujeito a modificar seus pontos de apoio e
a apreender a gravidade de uma forma diferente da vida cotidiana.
O equilíbrio é perpetuamente posto em jogo, forçando o dançarino a brincar com a gravidade.
Assim, a dança traz novas sensações corporais e convida o dançarino a “ouvir” seu corpo.
Ao "ouvir" seu corpo, o dançarino se torna ciente das mudanças que ocorrem no nível de seus
diferentes sistemas: a pele que estica, que esfregar ou apertar, os músculos que se está contraído
ou se relaxa, o esqueleto que nos sustenta e que constitui o encanto do nosso corpo. Através da
dança, esses diferentes sistemas corporais são mobilizados (BARRETO, 2008).
A dança, portanto, permite que todos desenvolvam sua consciência corporal, explorando os
limites de seu corpo, sua solidez ou suas capacidades que às vezes o sujeito pode ignorar quando
havia um paciente com habilidades motoras restritivas, por exemplo.
A dança também permite um trabalho de regulação tônica. Além disso, ele também permite
um trabalho de coordenação entre as diferentes partes do corpo, que leva a movimentos mais harmoniosos e maior liberdade de expressão corporal (PEREIRA, 2001).
O espaço é uma extensão que nos cerca e na qual podemos progredir e o bailarino brinca
com as relações que tem com este espaço. Na verdade, pode ser definido como um espaço confinado ou, inversamente, percorre todo o espaço que o rodeia. Fonte de diferentes estilos de dança,
a relação com o espaço é diferente.
A apreensão que o assunto do espaço pode ser a testemunha de sua relação com o meio
ambiente e de seu modo de presença. Mas o dançarino também vai construir para passar pelo
movimento e se tornar consciente dele.
Além do simples prazer corporal, os gestos são vetores de expressividade. Os gestos moldam
e treinam o sujeito em suas experiências, suas relações, seus modos de presença. Percebemos com
muita clareza a forma única que cada povo dança, deixando vislumbrar a arte de viver (PEREIRA,
2001).
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Em muitas culturas, as danças - geralmente presentes na forma de rituais - são realizadas durante eventos importantes (transição para a idade adulta, casamento, morte, nascimento). O papel da
comunicação que a dança transmite então é claramente presente e perceptível. A dança se revela,
portanto, uma verdadeira linguagem e meio de expressão. Através da dança, cada um deixa brilhar
algo escolhido de sua história e experiência pessoal, sua cultura (PEREIRA, 2001).
A dança também pode ser um meio de comunicação entre diferentes membros do mesmo
grupo. A dança acaba sendo então um auxílio de socialização, diálogo tônico que faz parte dos
diferentes membros do grupo ocupa um lugar muito importante no trabalho nas emoções
A dança oferece ao sujeito um quadro no qual ele será capaz de viver, reviver e expressar
emoções sendo assim um instrumento de transcrição de emoções. Isso sugere que na dança há
uma expressividade real. A configuração em movimento pode voltar à superfície vestígios do passado,
graças em particular à memória corporal, e geram emoções especiais (BARRETO, 2008).
Observando as danças de certos povos ou tribos nos mostra como a dança, como linguagem corporal real, permite que você experimente e expresse várias emoções, como alegria, raiva ou
tristeza ou esperança. A dança, portanto, acaba sendo uma mediação muito rica do ponto de vista
psicomotor.
As danças oferecidas dentro do grupo são inspiradas em expressões primitivas, a expressão
primitiva é uma forma dinâmica e rítmica de dança, praticada em grupo e geralmente acompanhada
por percussão ou diretamente pela voz daqueles quem o pratica.
A expressão primitiva é baseada no uso de movimentos simples e repetitivos, este o que o
tornou acessível a um grande número de pessoas. Ela é inspirada por danças tradicionais por retomar seus aspectos alegres, coletivos e a forma de rituais. Isso traz para o jogo, o corpo em todas as
suas capacidades expressivas (BOURCIER, 2006).
Definimos assim a expressão primitiva como uma "abordagem antropológica conduzindo o
indivíduo a uma busca, em si mesmo e através do grupo, de sua própria gênese, encontro do corpo
com suas fontes, reunião de energias para viver, implantação de imaginação, liberação de emoções.
A expressão primitiva, portanto, oferece ao sujeito a possibilidade de realizar experimentos,
temporais, espaciais, ritualizados e simplificados. Ela aborda a noção de tempo através do ritmo e
em particular pela pulsação que materializa o último (palmas nas mãos, com os pés que podem ou
não ser suportados pela música e voz) (FALSARELLA, 2008).
A expressão primitiva usa formas espaciais simples, como o círculo ou a linha que detalharei
em discussão. Também fornece suporte para uma experiência de coesão entre si e o grupo, sem
se perder nisso, e ao mesmo tempo que oferece ao sujeito a possibilidade de se afirmar individualmente e dar rédea solta à sua criatividade. Portanto, permite modulações entre os níveis relacionais:
pessoal, interpessoal e transpessoal (BOURCIER, 2006).
Nesse sentido, a expressão primitiva torna-se uma mediação interessante para usar
com sujeitos que apresentam dificuldades de relacionamento, como pode ser o caso com
pessoas com deficiência intelectual.
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A dança é uma forma de arte composta por sequências selecionadas propositadamente por movimentos humanos. Esse movimento tem valor estético e simbólico, sendo
considerado uma dança por artistas e observadores de culturas específicas. As danças
podem ser classificadas e descritas de acordo com sua coreografia, repertório de ação,
período histórico ou local de origem.

Dança participativa, por outro lado, seja
dança folclórica, dança social ou danças de
grupo, como dança de linha, dança sensual, dança em cadeia, quadrilha, etc., ou uma
dança comum de acompanhamento na dança padrão nacional ocidental. Principalmente
para um propósito comum, por outro lado,
algumas culturas têm regras rígidas para certas danças, por exemplo, homens, mulheres e
crianças podem ou devem participar (BOURCIER, 2006).

Uma distinção importante deve ser feita
entre os ambientes de teatro e dança participativa. Embora essas duas categorias nem
sempre sejam completamente separadas,
ambas podem ter funções especiais, sejam
elas sociais, de etiqueta, atletismo, erotismo,
artes marciais ou etiqueta.

As referências à dança podem ser encontradas muito cedo na história, com Platão,
Aristóteles, Plutarco e Luciano todos referindo-se à dança grega (horos). A Bíblia e o
Talmud mencionam muitos eventos relacionados à dança, incluindo mais de 30 termos de
dança diferentes.

Outras formas de esportes humanos
têm uma natureza de dança, incluindo artes
marciais, ginástica, patinação artística, nado
sincronizado e muitas outras formas de esportes de atletismo (BOURCIER, 2006).

A dança neolítica da cerâmica chinesa realizada em grupos, de mãos dadas alinhadas em grupos, encontrou a mais antiga
"dança" de caracteres chineses em inscrições
de ossos de oráculo, e até a descreveu em
"Lu Shi Chun Qiu". É uma dança primitiva na
China antiga, relacionada a rituais de feitiçaria
e xamã (BOURCIER, 2006).

CONCEPÇÕES SOBRE DANÇA

A dança teatral, também conhecida
como dança performática ou de concerto, é
usada principalmente para apresentações,
geralmente realizadas por mestres da arte no
palco. Eles costumam usar pantomimas, fantasias e cenários para contar uma história, ou
ele pode simplesmente explicar um acompanhamento musical especialmente criado.
Exemplos dessa arte são o balé ocidental e a dança moderna, a dança clássica indiana, a música e a dança chinesa e
japonesa. A maioria das formas clássicas é
centrada em danças solo, mas as danças de
grupo também podem aparecer em óperas e
outras formas musicais.

Durante o primeiro milênio na Índia, as
pessoas escreveram muitos textos, tentando
codificar todos os aspectos da vida diária.
Natyashastra Bharata Muni (significa literalmente "o texto do drama") é um dos textos
anteriores. Ele lida principalmente com o drama, no qual a dança desempenha um papel
importante na cultura indiana.
Desde então, a forte tradição contínua
da dança continuou na Índia até os tempos
modernos, onde continua a desempenhar um
papel na cultura, nos rituais e especialmente na indústria do entretenimento chamada
Bollywood. Muitas outras formas de dança
moderna também podem ser listadas, incluindo dança histórica, dança tradicional, dança
cerimonial e dança étnica.
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Algumas evidências arqueológicas dessa dança aparecem nas pinturas das Cavernas de Bhimbetka, na Índia, que tem mais de
9.000 anos e pinturas em tumbas egípcias
representadas figuras dançantes, datadas de
3300 AC. Foi sugerido que antes da invenção
da linguagem escrita, a dança era uma parte
importante dos métodos orais e performáticos, passando histórias de geração em geração. O uso da dança em transes extáticos e
rituais de cura (como visto em muitas culturas
"primitivas" contemporâneas) hoje, da floresta
tropical brasileira ao deserto do Kalahari é
considerado outro fator no desenvolvimento
social inicial da dança.

AS CULTURAS NA DANÇA
A dança na África está profundamente
integrada na sociedade e em grandes eventos
em uma comunidade frequentemente refletida
na dança; danças estas que são realizadas
para nascimentos e funerais, casamentos e
guerras.
As danças tradicionais são culturais,
que incluem tradições religiosas e padrões
sexuais; dando vazão a emoções reprimidas,
como tristeza; motivando os membros da comunidade a cooperar, quer seja em guerras
ou moagem de grãos ou seja promulgar rituais espirituais; a contribuir para a coesão
social.
Milhares de danças são executadas em
todo o continente. Estas podem ser divididos
em tradicionais, neo tradicionais e clássicos
estilos: danças folclóricas de uma determinada sociedade, danças criadas mais recentemente, em imitação de estilos tradicionais e
danças que transmitem mais formalmente nas
escolas ou aulas particulares (BOURCIER,
2006).
O dançar africano tem sido alterado por
muitas forças, trazidas com missionários europeus e governos colonialistas, que muitas vezes reprimiram tradições locais, moldando-as

a seu bel-prazer ou mesmo ritmo dominante.
Hoje em dia, a dança na cultura africana contemporânea, ainda serve suas funções
tradicionais em novos contextos, sendo usada
para comemorar a inauguração de um hospital, construir uma comunidade para os migrantes rurais em cerimônias da igreja cristã.
Outra cultura forte na dança , é a de origem indiana onde todas as danças clássicas
indianas estão em graus variados enraizados
na natya shastra e, portanto, compartilham características comuns: por exemplo, os mudras
(posições de mãos), algumas posições do
corpo, e a inclusão do agir ou abhinaya dramática ou expressiva. A música clássica indiana fornece acompanhamento e dançarinos de
quase todos os estilos, usando os sinos em
torno de seus tornozelos para contraponto e
complemento da percussão. (CARMO, 2016).
Existem hoje muitas variedades regionais de dança clássica indiana. Danças como
"Obra Magadhi", que depois de décadas de
longo debate, foi rastreada até os dias atuais,
Mithila, forma de dança da região Odisha de
Odissi (Orissi), indicam a influência de danças nas interações culturais entre diferentes
regiões.
A área de Punjab que fica entre a Índia
e Paquistão é o local de origem do Bhangra. É amplamente conhecido tanto como
um estilo de música e uma dança. Ele está
principalmente relacionado com celebrações,
como antigas colheitas, amor, patriotismo ou
questões sociais (BOURCIER, 2006).
As danças no Sri Lanka incluem as
danças do diabo (yakun natima), um ritual
cuidadosamente elaborado remontando ao
passado pré-budista do Sri Lanka que combina antigos conceitos "Ayurveda" da causa
da doença com manipulação psicológica e
combina muitos aspectos, incluindo a cosmologia cingalesa.
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Sua influência pode ser vista nas danças clássicas do Sri Lanka. Duas bailarinas
clássicas executam uma sequência de Quebra-Nozes.
As danças do Oriente Médio são geralmente as formas mais tradicionais de dança que foram modernizadas incluindo outras
tendências e culturas que incluiriam dabke,
tamara, dança popular assíria, dança curda,
dança armênia e dança turca, entre outros.
Todas estas formas de danças normalmente
envolvem participantes que exercem entre si
relações com as mãos ou braços.
O ballet foi desenvolvido pela primeira
vez na Itália e depois na França com espetáculos judiciais generosos que combinados
de música, teatro, poesia e dança. Os membros da nobreza da corte participavam como
artistas.
Durante o reinado de Luís XIV, ele mesmo foi um dançarino, a dança tornou-se mais
elaborada. Os dançarinos profissionais começaram a tomar o lugar de amadores e mestres
de ballet licenciados pelo governo francês. A
primeira academia de dança de ballet foi a
Academia Real de Dança (Royal Dance Academy), em 1661.
A dança de concerto trouxe uma explosão de inovação no estilo de dança, caracterizada por uma exploração da técnica mais livre, pioneiros do que se tornaram conhecidos
como a dança moderna incluem Loie Fuller,
Isadora Duncan, Mary Wigman e Ruth St. Denis (BOURCIER, 2006).
A relação da música e dança serve
como base para os ritmos europeus, inventados por Émile Jaques-Dalcroze, que foi
influente para o desenvolvimento da dança
moderna e balé moderno através de artistas
como Marie Rambert. Eurythmy, desenvolvido
por Rudolf Steiner e Marie Steiner-von Sivers,
combina elementos formais que lembram a
dança tradicional com o novo estilo mais livre,

e introduziu um novo vocabulário complexo
para dançar.
A dança é o centro da vida social da
América Latina e da cultura. O Samba brasileiro, o tango argentino e a salsa cubana são
danças internacionalmente populares, e outras danças nacionais como merengue, cueca, plena, jarabe, joropo, marinera, cumbia, e
outros, são componentes importantes.
A dança tem desempenhado um papel
importante na construção da identidade coletiva entre os diversos grupos étnicos e culturais da América Latina, a dança serviu para
unir os diversos povos africanos, europeus e
indígenas da região.

DANÇA E PSICOMOTRICIDADE
Além dos benefícios de qualquer atividade física, ou seja, permitir a manutenção e
desenvolvimento da musculatura, promover
equilíbrio, coordenação, fortalecer padrões
motores, melhorar as habilidades motoras
posturais e gerais, a dança acima de tudo põe
em jogo todos os componentes psicomotores
da pessoa (CARMO, 2016).
Obviamente, a organização psicomotora é extremamente complexa e cada componente está vinculado, alinhado, emaranhado
com outros, mas temos observado que através desta mediação com populações vulneráveis, e a improvisação da dança, podemos
trazer à tona aspectos fisiológicos do tônus
que são inseparáveis de suas dimensões afetivas e relacional.
É a base da postura, movimento e dinâmica de interação com o meio ambiente,
transforma então em um dos componentes
psicomotores essenciais do indivíduo (FONSECA, 2009).
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De um modo geral, o tônus (que vem do
grego tonos = tensão) é definido como uma
contração muscular permanente e moderada, involuntária, mantida por impulso nervoso,
que não resulta em movimento, mas garante
resistência à gravidade, que fixa as articulações em uma determinada posição e, assim,
mantém a postura durante a execução de um
movimento.
Existem diferentes tipos de tônus que
costumamos observar na psicomotricidade;
tônus básico, tônus postural e tônus de ação
(NICOLA, 2004):
• Tônus de fundo (ou base): Este é o
estado de leve tensão muscular, da
origem reflexo. É involuntário, permanente, subsistindo mesmo em
repouso, fora de qualquer atividade,
apoiando a sensação de unidade
corporal.
• Tônus postural: representa a atividade tônica mínima que permite a manutenção da "modelagem corporal",
equilíbrios estáticos em posições diferentes (especialmente em pé), permite também, a gestão de balanços
dinâmicos.
• Tônus de ação: Esta é a contração
muscular, conhecida como fásica,
permitindo ação e movimento no espaço. É usado com mais frequência
para um ato intencional, sob comando voluntário.
Durante o desenvolvimento psicomotor
da criança, ela evolui em dois eixos distintos:
o eixo céfalo-caudal e o eixo próximo-distal,
da hipotonia da coluna ao tônus equilibrado,
e da hipertonia dos membros a um tom regulado.

Portanto, por definição, o tom em suas
várias formas será colocado em jogo na postura, movimento e dança, além disso, o tom
está relacionado ao nível de vigilância da pessoa, bem como à sua experiência emocional.
Para Wallon, (1992), o tônus é o cerne
da emoção. Ele descreve a relação arcaica
mãe-bebê como um diálogo tônico que caracteriza a simbiose afetiva que prolonga a
simbiose psicofisiológica fetal.
Ajuriaguerra (1977), desenvolveu este
aspecto fundamental da relação inicial que
ele chama de diálogo tônico-emocional, onde
os estados afetivos do recém-nascido resultam em variações tônicas que são inicialmente globais, (chamando hipertonicidade: em
estado de necessidade e hipotonicidade de
satisfação), depois com maturação fisiológica e psicológico e interações com o meio
ambiente, o controle tônico irá desenvolver
e refinar: “O diálogo tônico-emocional seria
o reflexo de estados efeitos emocionais de
ambos os parceiros (mãe e recém-nascido)
com a possibilidade de transmissão de um
para o outro” (AJURIAGUERRA, 1977, p.135).
Assim, o tônus é uma comunicação
do estado emocional entre a criança e seu
ambiente, mas também é uma expressão de
seu estado psíquico. Do ponto de vista do
desenvolvimento, a subjetivação, ou seja, o
processo que resulta em um indivíduo se ver
como tal, está intimamente ligado à edificação tônico-postural e, portanto, à verticalização da criança.
A regulação tônica que ela adquire também é a regulação emocional, e o tom em seguida, executa uma função de contenção, que
se transforma em um envelope tônico, ou seja,
a adaptação tônica permite o desenvolvimento
de um gesto adaptado a constrangimentos da
realidade e integrados com a personalidade,
constituindo a maioria no início do relacionamento com o outro, impulsionando o corpo em
uma atividade simbólica (ALVES, 2008).
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No entanto, vários autores observam
que uma das prováveis etimologias da palavra "dança" é uma raiz indo-europeia dita,
“dintjan” - que significa “tensão”.
Podemos, portanto, pensar imediatamente em uma ligação entre dança e tônus.
Além disso, na realização do gesto e, portanto, da mesma forma no movimento dançado,
a modulação tônica desempenha um papel
essencial, e constitui o pano de fundo do movimento, e a qualidade do gesto depende do
ajuste tônico correto.
Na verdade, na dança, a modulação das
qualidades do movimento é tão importante na
expressividade, baseada em variações tônicas. Quem dança mobiliza no próprio corpo
uma energia, por meio de um jogo de tensão
/ retenção / relaxamento, com base na modulação tônica, a pulsação caracteriza a energia
da dança.
De um ponto de vista cinesiológico,
essa marcação mínima é um trabalho de
verticalidade que mobiliza uma dupla cadeia
muscular composta por músculos lodosos antes e desordenados. O recrutamento tônico
marca o limite, o relaxamento e torna-o incerto
(CARMO, 2016).
Também podemos abordar a dança em
conexão com o trabalho de "fluxos tônicos",
onde cada movimento requer um conjunto
de forças cônicas que podem ser lidas como
um fluxo de tensões. O gesto então parece
harmonioso, vinculado, unificado, ou picado,
rígido, fragmentado ... o fluxo da forma é a
sequência de figuras intermediárias entre o
início e o fim de um movimento.
Na verdade, a dança torna possível jogar fluxos alternados livres (com movimentos sem contenção, fluxo) e fluxos vinculados
(com gestos repetidos e controlados). O que
supõe um jogo coordenado de contrações, relaxamento muscular e suporte (FALSARELLA,
2008).

Portanto, a qualidade de ancoragem e
suporte também desempenha um papel fundamental nestes jogos de fluxo tônico. Isso
se refere aos apoios que os indivíduos recebem em seu desenvolvimento, em seus primeiros momentos com destaque para o apoio
da cabeça, depois na forma como foi usado,
apoiado no ambiente, mas também na forma
de encontrar apoio e levantar o desafio de se
levantar.
A relação com o solo na prática da dança refere-se a esta segurança básica, portanto, a dança pode nos levar à um refinamento
da observação psicomotora do sujeito, dando-nos pistas sobre a sua organização psicomotora por meio de sua linguagem corporal,
em suas qualidades tônicas.
Então podemos propor o uso da dança
como mediação na psicomotricidade, com
uma infinidade de propostas envolvendo diversos fluxos tônicos, que permitirão mobilizar
a função tônica do sujeito em todas as suas
modulações.
Educação infantil e psicomotricidade
Na educação infantil, o uso da dança
como instrumento de ensino é muito importante, pois desempenha um papel importante
no desenvolvimento da função psicomotora
por meio de atividades desafiadoras, permitindo que a criança encontre as respostas
por si mesma e promova sua autonomia. É
considerada uma ferramenta de ensino usada
pelos professores para colaborar no desenvolvimento das crianças.
Fonseca (2008) explica que a psicomotricidade é uma ciência baseada nas ideias
desenvolvidas pelos pensadores Wallon, Piaget e Ajuriaguerra no processo de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, que inclui o
desenvolvimento global da existência biológica psicossocial.
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A psicomotricidade, pode ser considerada uma ciência, uma terapia ou uma técnica, usando atividades interessantes para
atingir seus objetivos. Inclui o uso da fluidez
corporal para buscar harmonia no corpo e na
mente, o desenvolvimento das emoções pessoais e todas as influências que à determinam
(FONSECA, 2008).
A teoria de Piaget assume que o interacionismo e o construtivismo são fatores que
interferem diretamente no desenvolvimento
cognitivo.
Segundo Fonseca (2008), o desenvolvimento e a aprendizagem do movimento mental, busca uma sequência espiral, incluindo:
cognição, inteligência, manipulação, coordenação e ação por meio do brincar e da imitação. Para o autor, o processo de evolução
cognitiva está diretamente relacionado às
habilidades motoras. Nos primeiros anos de
vida, ou seja, na primeira infância.
Podemos ainda, ter a definição dos termos relacionados com a motricidade como o
tônus que é o alicerce básico do movimento
mental, pois transforma a tensão muscular na
função de garantir postura, atitude e emoção,
e todas as atividades esportivas humanas são
geradas a partir disso. É a tensão muscular
que permite todos os movimentos do corpo
(PEREIRA, 2001).
Equilíbrio é a capacidade de combinar
um conjunto de habilidades estáticas e dinâmicas, representadas pela capacidade de
guiar e manter o corpo em relação ao espaço
e à gravidade, incluindo o controle da postura
e do movimento.

Esse fator está intimamente relacionado
à tensão, ao conceito de corpo, que pode
ser descrito como a estrutura da estrutura do
corpo, cuja função é aumentar a possibilidade de compreensão e expressão do corpo. É
a percepção do corpo movendo-se em sua
própria velocidade no espaço. A direção horizontal é a percepção de ambos os lados
do corpo, que se torna o elemento básico da
relação com o mundo exterior e a orientação
do corpo, tornando mais fácil e controlável
para o indivíduo usar um lado do corpo (PEREIRA, 2001).
A orientação espaço-temporal é caracterizada pela organização de conceitos laterais e físicos. Esse fator é importante para
que o indivíduo se adapte ao ambiente em
que vive, permitindo que o corpo se mova no
espaço e sua relação com os objetos ao seu
redor. Tempo e necessidade de vários grupos
musculares para trabalharem juntos. A função
da coordenação motora fina é verificar e planejar atividades operacionais mais refinadas
e complexas, representando o melhor desenvolvimento motor.
A psicomotricidade é uma neurociência que transforma o pensamento do ato motor harmônico. A educação psicomotora é o
“ponto parceiro” para o processo de aprendizagem das crianças. Normalmente, se sua
figura é um distúrbio de aprendizagem, é o
resultado de um possível déficit em distúrbios
psicomotores.
A criança que apresenta desenvolvimento psicomotor mal estabelecido pode
apresentar problemas na escrita, letra, verso
gráfico, na distinção das letras, na ordenação das sílabas, no pensamento abstrato e na
análise gramatical, lógica, entre outros (STRAZZACAPPA, 2006).
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A escola e o professor têm, principalmente nos anos iniciais, um papel importante,
influenciando diretamente no desenvolvimento
do aluno. Ao mesmo tempo, brincar com uma
criança envolvida no jogo e sentir a necessidade de compartilhar um com o outro. Mesmo que a postura oposta seja uma relação
de parceria. Essa interface expõe a influência
potencial dos participantes nas emoções e
testa os limites das competências de teste.
Ao brincar, a criança terá oportunidade de
adquirir habilidades essenciais ao seu futuro desempenho profissional, como atenção,
carinho, o hábito de manter o foco e outras
habilidades perceptivas psicomotoras (STRAZZACAPPA, 2006).
Uma aula com características lúdicas
não precisa ser com brincadeira ou brinquedo. O que traz ludicidade para a aula é mais
uma atitude 'lúdica' do educador e dos alunos, o objetivo principal da educação psicomotora não se limita à visão dos filhos, do
próprio corpo, num terreno não contextual, a
esfera do sistema corporal, a formação de
uma unidade organizada e a relação com a
realidade instrumentaL (VARGAS, 2007).
Trabalhar com educação psicomotora
com crianças, objetivando fornecer treinamento sobre os fundamentos essenciais do
emocional e psicológico, dando-lhes a capacidade de prosseguir com a atividade de conseguirem controlar o corpo. Por meio dessa
atividade a criança desenvolve a capacidade
de percepção como meio de registrar o comportamento psicomotor.

Basicamente, você pode fazer com que
a gordura infantil aprenda mais satisfatória e
eficaz por meio de jogos e diversão. A competição lúdica é essencial para a socialização
do ser humano, ou seja, para a construção de
diferentes pontos de vista, a elaboração de
hipóteses e o contexto do espaço e do tempo.
O brincar não pode ser visto como um ato de
atenção, mas sim rico em uma atividade que
possibilite a capacidade de aprendizagem diversificada, inserida em um ambiente motivador, agradável e planejado para a educação
infantil.
Na atividade lúdica, não é o único produto da atividade, como seus resultados, mas
a própria ação, o momento visto. Consentir
em colorir o momento experimental de encontrar você e o outro, momento de fantasia
e realidade, de ressignificação e percepção,
momento de conhecimento deste e conhecimento do outro, de se apegar ao cuidado de
si e à conservação do outro, momento da vida
(STRAZZACAPPA, 2006).
É fundamental, a importância é a ação
preventiva dos professores, que permite reduzir o número de crianças com dificuldades
de aprendizagem, o que minimiza os efeitos
negativos do distúrbio psicomotor e promove
o desenvolvimento global, reconhecendo assim o papel que o lúdico pode desempenhar
no processo de aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o sucesso da proposta da dança como intervenção psicomotora, sugerimos que
a liberdade de expressão, as etapas do desenvolvimento psicomotor e o andamento do ensino do currículo respeitem a subjetividade de cada aluno, bem como sua formação social e
cultural.
Como uma espécie de intervenção psicomotora no contexto da educação infantil, a
dança, ainda é um campo amplo e promissor para futuras discussões e produção científica. A
falta de intervenção com esta ferramenta de aprendizagem, indica que a dança escolar ainda
é um assunto pouco explorado ou negligenciado. Esse fato pode ser um fator de reflexão em
estudos futuros
A dança tem função pedagógica no ensino, transformando-se na criação de movimentos
expressivos e criativos, permitindo que as crianças desenvolvam a relação de controle corporal, aprimorem seus movimentos, descubram novas formas e espaços, superam limitações e
ganhem confiança e autoestima. Além disso, as atividades mentais contribuem para o desenvolvimento do raciocínio, imaginação, criatividade, aspectos sociais e emocionais
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A HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA NO CURRÍCULO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente estudo busca refletir sobre a importância da abordagem da matriz africana
no currículo do Ensino Fundamental, dando visibilidade à cultura africana e afro-brasileira e seu
papel na história do Brasil, na busca pela descolonização do currículo e quebra de paradigma
no que vem sendo ensinado ao longo do tempo a respeito da diversidade do povo brasileiro.
Sabemos que novas diretrizes curriculares subsidiam o estudo da história e cultura afro-brasileira e
africana no Ensino Fundamental e cabe aos educadores apropriarem-se das mesmas no intuito de
desenvolver atitudes de respeito e valorização das etnias, da diversidade e da matriz africana nas
relações entre educandos, propiciando a formação da cidadania ética. Dessa forma, o presente
artigo pretende fazer uma reflexão sobre a importância da abordagem de tal temática no Ensino
Fundamental, abordando a matriz curricular para educação das relações étnico-raciais. Para
realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica,
com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial
teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, foram utilizados estudos de HAMZE (2015), GARCIA (2010) e PATTO
(2015). O levantamento teórico nos permite refletir e analisar sobre a matriz africana no Ensino
Fundamental, abordando a temática de forma significativa, propiciando que as crianças se sintam
parte integrante de um grupo e tenham as suas características respeitadas e valorizadas.

Palavras-chave: Educação; Diversidade; Cultura Africana; Matriz Africana.
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INTRODUÇÃO

A

tuando como professora no Ensino Fundamental I, observo o quanto é necessário
e importante quebrarmos os paradigmas do ensino da formação do povo brasileiro em relação ao papel e contribuição dos povos africanos em nossa cultura.

Enquanto educadores, podemos perceber que, em algumas situações, nós mesmos não
dominamos as habilidades necessárias para lidar da melhor forma possível com as questões
referentes à diversidade e tem dificuldades em mediar situações envolvendo preconceitos
contra raça, cor, credo, religião, cultura, classe social, necessidades educativas especiais,
entre outros aspectos.
Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo
bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e
jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação
teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, foram utilizados estudos de HAMZE (2015),
GARCIA (2010) e PATTO (2015).
Este estudo pode nos mostrar o quanto é necessário que os educadores estejam preparados para abordar a matriz africana no currículo do Ensino Fundamental, ressaltando em sala
de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, na qual
os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento
e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança)
e as religiões de matrizes africanas.
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A MATRIZ AFRICANA NO CURRÍCULO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
A educação, a serviço da população e
como direito de todos, possui suas demandas
e, dentre elas, aquelas que dizem respeito aos
sujeitos sociais, que merecem um olhar que
historicize e dê visibilidade aos seus percursos, às suas vivências e que, principalmente,
permita que a escola possa ser concebida
pelos verdadeiros sujeitos das histórias contadas.
É desafio e função da escola, portanto, o papel de uma educação democrática
em que os sujeitos de direito se reconheçam
como tal, valorizando o respeito à diversidade
e legitimidade de cada etnia enquanto grupo
que contribui para a formação de nosso povo.
É necessário que a escola se reconheça enquanto lugar de direito, que deve acolher sujeitos plurais, oriundos de gêneros, regiões,
condições sociais, gerações e etnias distintas.
A escola constitui-se como espaço privilegiado de relações, em que são constituídos vínculos e construídos grande parte dos
valores que levamos para a vida. O convívio,
o exemplo, as situações do cotidiano trazem
aprendizagens significativas que formam a
personalidade da criança. Sendo assim, educadores precisam buscar compreender o
sentimento de seus alunos, explorando suas
qualidades e trabalhando as necessidades,
superando-as no dia a dia da sala de aula.

O estudo da história e cultura africana
e dos afrodescendentes poderá viabilizar a
formação dos estudantes enquanto cidadãos
e sujeitos sociais, capazes de respeitar e conviver com a pluralidade cultural que os rodeia. Considerando a diversidade presente no
ambiente escolar, assim como na sociedade
brasileira como um todo, faz-se necessário
pensar como os conteúdos que versam sobre
a história e a cultura africana e de seus descendentes aqui no Brasil, estão sendo trabalhados na escola e se estão contribuindo para
uma aprendizagem significativa no sentido de
oportunizar o respeito e a valorização às diferenças que permeiam o ambiente escolar.
É fundamental propiciar o desenvolvimento de atitudes de respeito, amizade, honestidade e valorização da diversidade. É
importante oportunizar situações em que as
crianças possam manifestar seus sentimentos, trabalhando com as emoções, com a
afetividade, com o pertencimento ao grupo
e erradicação de ações preconceituosas e
racistas.
Quando pensamos no currículo do Ensino Fundamental, faz-se necessário assumirmos nosso compromisso, enquanto educadores e cidadãos, de desmistificar paradigmas
que distorcem a história africana e as nossas
origens e como exemplo podemos citar a
abordagem da escravidão negra africana na
história do nosso país.
É possível observarmos uma crescente
preocupação dos docentes no que se refere
ao trabalho com as diversidades culturais e
diferentes etnias, no entanto, os professores
ainda enfrentam o desafio da falta de formação para abordar essas temáticas, bem
como, para desenvolver novas metodologias
adequadas ao trabalho com as diferenças,
principalmente envolvendo questões como
preconceitos raciais, sexuais e de gênero.
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Para Candau (2012, p. 13):
O conceito de interculturalidade incorpora
a ideia de que no interior de uma sociedade existem diferentes grupos sociais e
culturais e que existe uma ação deliberada de inter-relações entre eles. Nesse sentido, é um conceito que evidencia esses
convívios e as transformações desencadeadas por eles, constituindo processos
históricos e dinâmicos de elaborações e
reelaborações culturais. Agrega-se a esse
conceito, o de culturas híbridas, que resultam das relações de trocas e de apropriações culturais entre os grupos humanos,
mobilizando a construção de identidades
abertas e em reconstrução permanente
(CANDAU, 2012, p. 13).

Frente à tal observação, é pertinente
que os educadores estejam preparados para
realizar um trabalho no qual a cultura africana
e afro-brasileira tenha a visibilidade e valorização necessárias, no sentido da identidade
e formação do povo brasileiro.
Atualmente, é possível encontrarmos
documentos norteadores no que se refere ao
trabalho com a diversidade e o respeito na
escola, a fim de prevenir atitudes preconceituosas e praticar ações de respeito para com
as diferenças, sejam elas de raça, culturas,
gêneros, necessidades especiais, credo, entre outras.
Pensando na descolonização do currículo e na contribuição dos povos africanos
na formação nosso povo, podemos encontrar
leis e documentos que orientam a ação docente, como, por exemplo, a instituição da Lei
10.639/03, que modificou a lei de Diretrizes
e Base da Educação (LDB) de 1996 e tornou
obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos
educacionais públicos e privados do país, no
ensino fundamental e médio e em todas as
disciplinas, mas especialmente nas disciplinas de arte, história e literatura brasileira.

A Constituição Brasileira (BRASIL,
1988) estabelece, no seu artigo 5º:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição; II - ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei; [. . .] IV - é livre
a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato; VI - é inviolável a
liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e a
suas liturgias; IX - é livre a expressão da
atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de
censura ou licença [. . .].

No documento “Currículo da Cidade Ensino Fundamental - Componente Curricular:
História” (2019, p. 68), podemos ver:
O ensino de História na Educação Básica
tem por finalidade possibilitar ao estudante reconhecer-se sujeito histórico, adquirir
consciência de si e preparar-se para o
exercício da cidadania tal como é estabelecido na Lei nº 9.394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
à qual foram incorporadas alterações com
a aprovação da Lei nº 10.639, de 2003,
que incluiu no currículo oficial das redes
de ensino a obrigatoriedade da temática
História e Cultura Afro-brasileira e da Lei
nº 11.645, de 2008, que tornou obrigatório no Ensino Fundamental e Médio, nas
escolas brasileiras públicas e particulares,
o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.

As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, ao levar para as escolas e
para os currículos a temática reflete:
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É importante destacar que não se trata de
mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas
de ampliar o foco dos currículos escolares
para a diversidade cultural, racial, social
e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto
dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições
histórico-culturais dos povos indígenas e
dos descendentes de asiáticos, além das
de raiz africana e europeia. É preciso ter
clareza que o Art. 26A acrescido à Lei
9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se
repensem relações étnico-raciais, sociais,
pedagógicas, procedimentos de ensino,
condições oferecidas para aprendizagem,
objetivos tácitos e explícitos da educação
oferecida pelas escolas (2004, p. 8).

Entretanto, as manifestações de origem
folclórica, como as congadas e expressões
musicais como o lundu, foram toleradas e
estimuladas. Em meados do século XX, as
expressões culturais afro-brasileiras passaram
a ser gradativamente mais aceitas, reconhecidas e valorizadas pelas elites brasileiras
como expressões artísticas genuinamente
nacionais.
Porém, as manifestações culturais não
foram aceitas ao mesmo tempo. O samba
foi uma das primeiras expressões da cultura
afro-brasileira a ser admirada quando ocupou
posição de destaque na música popular, no
início do século XX.

Ao analisar tais legislações e todo o
contexto histórico do nosso país, podemos
observar, enquanto educadores, que a abordagem da matriz africana é de suma importância para o currículo educacional, a fim de
dar visibilidade à história e cultura do nosso
povo.

Em seguida, o governo da ditadura do
Estado Novo de Getúlio Vargas desenvolveu
políticas de incentivo ao nacionalismo nas
quais a cultura afro-brasileira encontrou caminhos de aceitação oficial, como os desfiles
de escolas de samba, que ganharam aprovação governamental por meio da União Geral
das Escolas de Samba do Brasil, fundada em
1934.

Do ponto de vista histórico, é necessário reconhecermos que, durante muito tempo,
a história afro-brasileira nas escolas foi permeada de inverdades e equívocos que precisam
ser desmistificados, interpondo a descolonização do currículo.

Outras expressões culturais seguiram o
mesmo caminho. A capoeira, que era considerada própria de bandidos e marginais, foi
apresentada, em 1953, pelo mestre Bimba
ao presidente Vargas, que então a chamou
de "único esporte verdadeiramente nacional".

No período colonial e também durante
o século XIX, a matriz cultural de origem europeia foi a mais valorizada no Brasil, enquanto
que as manifestações culturais afro-brasileiras foram desprezadas, desestimuladas e até
mesmo proibidas. Dessa forma, as religiões
afro-brasileiras e a arte marcial da capoeira
foram perseguidas pelas autoridades.

Outro ponto importante na história afro-brasileira é a reflexão a respeito da palavra
escravo; vemos que a mesma foi sempre atribuída a pessoas em determinadas condições
de trabalho. Portanto, a palavra “escravo” não
existiria sem o significado do que é o trabalho
e das condições para o trabalho.
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Na escola, ao nos referimos ao escravo
africano, nos equivocamos, pois ninguém é
escravo – as pessoas foram e são escravizadas. O termo escravo, além de naturalizar
essa condição às pessoas, ou seja, trazer
a ideia de que ser escravo é uma condição
inerente aos seres humanos, também possui
um significado preconceituoso e pejorativo,
que foi sendo construído durante a história
da humanidade. Além disso, nessa mesma
visão, o negro africano aparece na condição
de escravo submisso e passivo.
A escola é o espaço em que se dá a convivência entre crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas
religiosos diferentes daqueles que cada um conhece, com visões de mundo diversas daquela
que compartilha em família; onde são ensinadas
as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. A escola também
apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o país e o mundo, e aí a realidade
plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno das
questões sociais (BRASIL, 2007. p. 23-24).
Com a Lei 10.639/03 foi instituído o
dia Nacional da Consciência Negra (20 de
novembro), em homenagem ao dia da morte
do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. O dia da consciência negra é marcado
pela luta contra o preconceito racial no Brasil.
Sendo assim, é preciso refletir sobre como
trabalhar com essa temática em sala de aula.
A maior parte dos materiais didáticos
já estão quase todos adaptados com o conteúdo da Lei 10.639/03, mas, como as ferramentas que os professores podem utilizar em
sala de aula são múltiplas, podemos recorrer
às iconografias (imagens), como pinturas, fotografias e produções cinematográficas.

No que diz respeito à abordagem da matriz africana no currículo escolar, ao pensarmos nos diálogos necessários nas
escolas e na sociedade, nos deparamos
com um cotidiano escolar estruturado
pela perspectiva eurocêntrica, que informa
que as pertenças desses estudantes estão fora do lugar, acarretando problemas
com a afirmação das identidades e com
os percursos escolares. Importante dizer
ainda que este modelo causa nos estudantes de outras etnias uma falsa ideia
de que são superiores, únicos e que suas
identidades não dependem e tão pouco
se relacionam com as de outros grupos
étnicos (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 12).

Para Santos, (2001, p. 107),
É importante que a escola procure por
meio de seu currículo e material didático
oportunizar aos educandos os conteúdos referentes à história e cultura africana e afro-brasileira, contribuindo para seu reconhecimento
individual e coletivo a respeito de sua história
ancestral e sua cultura, e então acreditamos
que esses educandos possam se aceitar e
aceitar os diferentes sujeitos que estão ao seu
redor. “É tarefa da escola fazer com que a História seja contada a mais vozes, para que o
futuro seja escrito a mais mãos. É necessário
romper o silêncio a que foram relegados negros e índios na historiografia brasileira, para
que possam construir uma imagem positiva
de si mesmos (SANTOS, 2001, p. 107).
De acordo com Hamze (2015, p.29),
A proeminência do estudo de assuntos
decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana, deve ser componente
dos estudos do cotidiano escolar, uma
vez que os alunos devem educar-se enquanto cidadãos participativos em uma
sociedade multicultural e pluriétnica, tornando-se capazes de construir uma prática democrática (HAMZE, 2015, p.29).

De acordo com o documento “Matriz
Curricular para Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica” (FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 12):
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Entendemos a relevância desses conteúdos não apenas como cumprimento de uma
política pública de reparação aos afro-brasileiros por tantos anos de injustiça, marginalização e desrespeito a que foram submetidos,
mas por compreendermos ser imprescindível
a inserção desses povos e sua história no
contexto político, social e educacional brasileiro.
O acesso dos educandos a essa temática permitirá a compreensão dos processos
que constituem a nossa sociedade, porque
estes se perceberão como sujeitos pertencentes a essa sociedade e darão suas contribuições para diminuir ou evitar preconceito
e discriminação nos diferentes contextos em
que estão inseridos.
Esse reconhecimento perpassa pela
escola, haja vista este ser um espaço que
congrega diversos indivíduos, tanto física,
emocional quanto cognitivamente. A implementação da Lei 10.649/2003 é uma tentativa de reparar as injustiças e marginalizações
que acompanham o povo negro e seus descendentes desde sua chegada ao nosso território, configurada como política afirmativa.
A construção de uma identidade coletiva do sujeito perpassa antes de tudo, pela
construção de sua identidade individual, esta
é singular em cada pessoa, isso só será possível mediante o momento em que os educandos conhecerem sua história, valorizando-a e
respeitando-a, compreendendo-a como parte
de si mesmo e daquilo que são.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste estudo, a metodologia de pesquisa utilizada foi a do tipo
bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos
e jornais. O referencial teórico disponibilizado
via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar
este artigo, as bibliografias consultadas focam nos estudos de os estudos de HAMZE
(2015), GARCIA (2010) e PATTO (2015).
O levantamento teórico nos permite refletir e analisar sobre a matriz africana no Ensino Fundamental, abordando a temática de
forma significativa, propiciando que as crianças se sintam parte integrante de um grupo
e tenham as suas características respeitadas
e valorizadas.
As reflexões nos mostram que o ensino
da história e cultura dos povos africanos e
seus descendentes irá oportunizar a divulgação dos feitos do nosso povo e a ampliação
do conhecimento que temos sobre quem somos, em que bases fomos construídos enquanto nação, enquanto sociedade brasileira.
Esse é um importante passo na construção
de uma identidade coletiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste estudo, por meio das leituras realizadas e do aprofundamento teórico, podemos perceber que muitos são os desafios encontrados pelos educadores em
relação ao trabalho com a matriz africana no currículo do Ensino Fundamental.
Construir um currículo que tenha como objetivo abordar as questões culturais, formar
cidadãos críticos que possam respeitar as diferenças, conviver em sociedade e que sejam
democráticos, se apresenta como um grande desafio para toda a escola é sem dúvida exige
pesquisas, reflexões e um olhar voltado para além dos seus muros.
A escola deve construir propostas curriculares que estejam em sintonia com as mudanças que ocorrem na sociedade, favorecendo o reconhecimento dos saberes que os alunos
trazem consigo. A construção de práticas educativas voltadas para a valorização das experiências dos alunos propicia um ambiente mais dinâmico e envolvente, tornando o processo
de ensino-aprendizagem significativo.
Considerando os inúmeros desafios e percalços que enfrentamos no tocante as questões raciais tanto na escola quanto fora dela, faz- se necessário pensarmos de que modo a
escola e os professores podem atuar de modo a diminuir ou superar esses desafios, especialmente para aqueles que sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação racial.
O ensino da história e cultura dos povos africanos e seus descendentes irá oportunizar a
divulgação dos feitos do nosso povo e a ampliação do conhecimento que temos sobre quem
somos, em que bases fomos construídos enquanto nação, enquanto sociedade brasileira.
Esse é um importante passo na construção de uma identidade coletiva.
Legislações e documentos norteadores orientam a prática docente no que se refere
à abordagem da matriz africana no currículo escolar. Observamos que o Brasil, é um país
multiétnico e pluricultural, portanto todos devem ser incluídos, e ter garantido o direito de
aprender e de desenvolver conhecimentos, sem precisar negar a sua identidade, nem a sua
ascendência étnico/racial.
Sendo assim, faz-se necessário assentar essa inclusão em prática de maneira decidida e
apropriada no cotidiano da vida escolar, certamente, estaremos trabalhando com indicadores
da qualidade da educação, considerando a pluralidade étnica e as características regionais
que fazem parte da realidade brasileira.
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TRABALHANDO CONCEITOS DE CIDADANIA NO CONTEXTO
ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: Pensar no conceito de cidadania é trazer a percepção dos direitos e deveres políticos,
de modo que o indivíduo se torne um cidadão atuante no mundo em que vive, já que a nossa
sociedade está marcada pelas diferenças sociais e as desigualdades, sendo a educação um
caminho para diminuir essas. Por isso, a temática cidadania ganha relevância, nos dias de hoje,
pois é comum vivenciamos nas escolas problemas de violência – verbal, física e até o bullying –
que contribuem para fracasso escolar, onde a escola deixa de cumprir a sua função social, que é
partilhar saberes, a convivência e formar cidadãos. Nesse contexto, o papel do educador é ir além
de ensinar conteúdos, mas também trabalhar o convívio e trazer aos alunos das séries iniciais
do fundamental I conceitos de cidadania que agreguem valores tais como: responsabilidade,
solidariedade, respeito ao próximo, ações que visam formar alunos cidadãos, conscientes de
seu papel.

Palavras-chave: Cidadania; Valores; Educador; Convívio; Desigualdades.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se pensa em escola podemos dizer que é um espaço que propicia a
alegria, o contentamento, a partilha de seus saberes e experiências. É um lugar,
que possibilita o convívio social e prepara o sujeito a iniciar a cidadania . Através
de temas transversais, os educadores abordam diferentes aspectos, tais como: a educação
ambiental, o desenvolvimento sustentável, a educação para igualdade de gênero, a educação
para paz, educação para os direitos humanos e educação intercultural.
Desta maneira, os preceitos relevantes para nós serão aqueles que concebem a educação para a cidadania, que colaboram na constituição do indivíduo a partir da base, transformando-o em um ser solidário, responsável, cooperativo, com ética, e que trata o outro com
respeito, que vai operar nos direitos e deveres com o diálogo e na reflexão e ação.
Ao investigarmos o currículo de 2018, da Escola Pública Municipal de São Paulo do
Fundamental I do ciclo básico, identificamos quais disciplinas possuíam e como elas poderiam trabalhar de forma interdisciplinar. Desse modo, a temática cidadania fez-se relevante,
visto que concebe um meio social e, a partir disso, favorece a formação dos nossos alunos.
Consequentemente, o tema: Trabalhando conceitos de cidadania no contexto escolar
nas séries iniciais Fundamental I, surge como um projeto de auxílio ao educador, que tem a
preocupação de mostrar de que modo as crianças serão preparadas, independente da faixa
etária ou ciclo escolar e, se serão capazes de cumprir seus deveres, como também, mostrar
que vão possuir um senso de criticidade e flexibilidade dentro e fora da escola, tal como conviverem com a diversidade.
E assim, depreende-se que o educador é indispensável neste processo, buscando inserir os conceitos de cidadania como um modo de desenvolvimento de seus educandos e
de incorporar valores morais e éticos. A escola com os anos iniciais do fundamental I, que
são 1º ao 3º ano, e que fazem parte do ciclo de alfabetização, também enfrentam nos dias
de hoje, problemas como: a violência verbal, a física e até o próprio bullying, que de maneira
expressiva refletem no convívio escolar, familiar e na aprendizagem.
E por isso, o objetivo geral visa uma prática, que possa influenciar o meio escolar,
devendo compreender no conceito de cidadania valores como: respeito ao próximo, responsabilidade, diálogo, democracia e assim, desenvolver autonomia para inserção na sociedade
como sujeito pensante e atuante.
O objetivo específico deste artigo visa encontrar meios de proporcionar uma didática
ao educador, que possa favorecer os conceitos de cidadania abordando os valores citados,
auxiliando o aluno a interagir com diferenças sociais.
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Por consequência, justifica-se o tema: Trabalhando conceitos de cidadania no contexto
escolar nas séries iniciais do Fundamental I, porque é o início do processo de alfabetização e
letramento, cujo docente poderá se apoiar também nas matérias básicas – português, artes,
entre outras –, incluindo os conceitos de cidadania engajados nessas, trazendo para sala
de aula questões e reflexões sobre valores morais e éticos, e assim como nos anos subsequentes, dando início a discussões de questões interdisciplinares como a democracia e a
responsabilidade.
Assim, é necessário que o educador construa neste espaço escolar um lugar de diálogo
e que, o trabalho pedagógico engloba conceitos de cidadania sempre. Então, o primeiro ponto
a ser abordado será: A educação é um meio para a cidadania?
Nesse momento vamos entender um pouco sobre as desigualdades e a educação básica como meio para cidadania; depois, no segundo momento, vamos compreender o educador,
o aluno e a sala de aula; e por fim, como podemos trabalhar os conceitos de cidadania com
os alunos.
Para tanto, a metodologia escolhida para construção deste artigo foi bibliográfica, que
parte da retomada de um trabalho de conclusão de pós-graduação em Alfabetização e Letramento da autora Silmara M. B. Luz (2018), que abordou alguns pontos desse tema em um
projeto de intervenção. Já na fundamentação teórica contamos com os autores Pedro Demo,
Henri Wallon, Emília Ferreiro e Ana Teberosky, Vygotsky, Paulo Freire, Vera Maria Candau e
Beatriz Scavino e por fim Libâneo.
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EDUCAÇÃO É UM MEIO PARA A
CIDADANIA
Pedro Demo é um autor que nos faz
refletir sobre a desigualdade social, a política social e a cidadania. Por isso, trouxemos
à discussão a ideia do texto “Política Social
Educação e Cidadania” (2011), que nos permite trabalhar a prevenção, mas, percebemos
que em alguns casos também é possível trabalhar a forma curativa. As políticas sociais,
pública, empresarial, acadêmica, correm o
risco de serem modelos de controle social e
desmobilização dos desiguais de acordo com
a lógica do Poder.
Por outro lado, elas podem ser integradas com as propostas planejadas para o combate às desigualdades sociais. O Estado as
utiliza como forma de trabalhar as questões
sociais que tratam a maioria marginalizada.
Segundo o autor, deve-se tratar a estrutura da desigualdade social enfrentando a partir
do ponto estrutural. Ele também entende que
as revoluções não mudam a forma estrutural,
entretanto, podem transformar as relações históricas entre iguais e desiguais inserindo uma
democracia que seja mais exequível.
A desigualdade social pode ser reduzida, todavia, não eliminada. Por conseguinte,
se faz necessária essa política, visto que ela
atua como possível redutor, isto é um remédio que não traz a cura, mas dá controle da
doença, a sobrevida.
Consequentemente, a posição de Demo
se alinha à percepção histórico estrutural da
desigualdade social, que aceita a política
social como esforço possível de redução e
revolucionária em conformidade com as circunstâncias históricas. Outro ponto, é que as
propostas institucionais típicas – como são
políticas sociais públicas, ou entidades específicas – não passam de possíveis reformas.
Assim, tendem a cuidados camuflados de
controle social dos desiguais.

As propostas planejadas de enfrentamento de acordo com o autor são uma iniciativa expressa e organizada. Entre os iguais e
desiguais, a relação é mais típica, é a do confronto de diálogo no sentido da unidade contrária; a política social supõe que seja feito um
planejamento, a percepção de que é possível
intervir no processo da história de maneira
que não se dê à revelia e, isso tudo, causa a
desigualdade estrutural e, naturalmente, uma
sociedade menos desigual como processo
de conquista por parte dos interessados.
Para o autor, não se pode enfrentar a
pobreza sendo pobre. A pobreza não se resume apenas a carência material, bem como
a pobreza do espírito que traz no seu âmago
o fundo político da marginalização, ou seja,
é um processo de repressão do acesso às
vantagens sociais.
Desse modo, a política social é decorrência também da política econômica, já que
para fazer política social necessita da economia. Então, podemos inferir que as mudanças
sociais necessitam de mudanças econômicas. Segundo Demo, a história não permite
uma sociedade igual, contudo, porventura
toleráveis, como se dá na democracia.
De acordo com o autor, reduzir as desigualdades é uma forma fingida e vulgar, a
qual dá a oportunidade de encobrir os controles sociais refinados, que são iniciados pelos Estados, ou líderes partidários, técnicos,
professores, omitindo a realidade primeira de
que a desigualdade se entende a partir dos
desiguais. Dentro dessa ótica, também no capitalismo é possível e necessária a política
social.
Assim, ele distingue dois horizontes
mais típicos da pobreza, que são: a pobreza socioeconômica e a pobreza política. A
pobreza socioeconômica surge da carência
material imposta a do bem-estar social, quer
dizer, a fome, desemprego, mortalidade infantil, a favela, a doença.
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Nesse contexto, percebe-se que é mais
tratado e possui vantagem metodológica por
fazer parte dos trâmites acadêmicos, os chamados indicadores sociais, já que são qualificáveis. Portanto, a política social é voltada
para essa problemática, porque reconhece na
esfera material a prioridade de renda, uma vez
que, outras necessidades são dependentes
ou até decorrentes.
Nesse cenário, a política social pode ser
compreendida como “coisa” do Estado e responsável pela essência da pobreza material. Já
a pobreza política, depreende-se da dificuldade
histórica do pobre superar a condição de objeto
manipulado, para atingir a de sujeito consciente
e organizado em relação aos seus interesses.
Pedro Demo (2011) define que pobreza
revela o campo contraditório da política em
diversos sentidos, porque confronta a ideologia do pobre ser neutro diante de algo que o
atinge; o menosprezo pelo horizonte político
da pobreza levando a reeditar formas de controle social; a insistência de criar mecanismos
de controle e desmobilização social pela política social; a banalização que coincide com a
ineficácia de proposta compensatória.
Ele aborda que a política social precisa
acarretar compromissos evidentes para que
atinja o espectro da desigualdade reduzindo-o. O autor propõe que a resolução do problema para a política social deve ser preventiva,
em direção às raízes.
A política curativa é inevitável diante da pobreza vigente, porém, seu tratamento é dispendioso. Apesar de as políticas preventivas parecerem mais caras, visto que implica inicialmente em
investimentos, ainda assim, é mais barata e vantajosa, em razão de evitar a proliferação dessas.
Para Demo (2011) a política social dentro do sistema capitalista deve ser uniforme
às oportunidades. Um ponto importante desse desafio é a universalização da educação
básica, em que a desigualdade receberia um

corretivo, ao passo que todos teriam chances
de dispor de formação básica comum, como
forma de combate aos espectros das desigualdades.
Desta maneira, a política social deve ser
sempre que possível emancipatória, unindo
autonomia econômica com a autonomia política, ou seja, um cidadão que trabalha, produz,
participa, passa a ser um sujeito capaz e não
objeto de cuidados Portanto, a educação é
um meio para cidadania, que será responsável em diminuir as desigualdades incluindo o
sujeito na participação e ação no mundo, e de
acordo com Demo (1995, p.01), “Cidadania
é a competência humana de fazer-se sujeito
para fazer história própria e coletivamente organizada”.
Desta forma, é importante compreender
que o sujeito está inserido em uma sociedade, que têm direitos e deveres a cumprir, de
forma que só a competência humana possui
no exercício individual e coletivo e, nesse contexto, a educação básica é primeiro passo
para conscientização desse sujeito, que tende
a melhorar seu convívio com as diferenças,
seu trabalho. É o momento em que esse tem
as primeiras noções de cidadania.
Demo (1995) entende ainda que não é
simplesmente abordar conceitos ou palavras
que se relacione com o tema cidadania, mas
sim empregá-los nas atitudes cotidianas, tornando-os assim conceitos significativos para
o dia a dia dessa criança, ou seja, contextualizar o sentido para que se vire um hábito na
sua vida e, isso só será possível com uma
educação com qualidade.
Para iniciar esse processo nas séries
iniciais é necessário que o docente proponha
a alfabetização e letramento, de maneira contextualizada aos conceitos e valores para que
as crianças aprendem o respeito ao próximo,
a responsabilidade, o diálogo, a democracia,
a ética e autonomia de forma a estimular tanto
a leitura, quanto a atuação no mundo.
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O EDUCADOR, O ALUNO E SALA DE
AULA

teoria e aplicaram a análise do aprendizado
da língua escrita.

O educador é a peça fundamental, visto
que possui maior recurso de controle de suas
emoções e sentimentos, devendo colaborar
como mediador na resolução dos conflitos,
dispondo de convicção que a tarefa educativa
implica na percepção do indivíduo como uma
pessoa completa, essa compreensão abrangente e integrativa do desenvolvimento.

Por isso, entenderam que as crianças
podiam pensar a respeito da escrita e que
sozinhas, mesmo com todas as interferências,
elas aprendiam. A compreensão de uma língua escrita complexa, que deve ser oferecida
de acordo com a perspectiva construtivista
para os discentes, já que o tempo todo se deparam com símbolos escritos vêm estruturar
essa maneira de aprender.

A perspicácia em reconhecer a presença dos afetos negativos interfere na aprendizagem e como utilizar o cognitivo como estruturador do afeto, está na proposta educativa
de Henri Wallon (2010). Isso significa compreender que as diferenças podem afetar no
convívio social e como intervir é um começo
para o docente trabalhar conceitos de cidadania integrando nas disciplinas.
Os estudos das autoras Emília Ferreiro
e Ana Teberosky (2003), que tratam da psicogênese da Língua escrita, auxiliam o docente
a pensar a criança em seu processo de construção do saber e aproveitar esse caminho
para desenvolver também conceitos de ética
moral nas aulas.
Ferreiro, que foi orientanda de Jean
Piaget e preferiu pautar-se sob um olhar de
como a criança aprende no âmbito escolar,
trouxe uma interpretação de um novo padrão
de como a criança aprende a ler e a escrever.
Ela fez pesquisas de campo e destacou que
o fracasso escolar na alfabetização ocorre
por meio da centralidade escolar, nas séries
iniciais, pois há setores marginalizados socioeconomicamente.
Outro fator, é que se moldava o ensino a
partir da visão do adulto, ou seja, deixando de
ver o aluno como peça central a ser pensada
no sentido de como ele apreende o mundo.
Em suma, essas pesquisas de campo foram
além do que Piaget pensava, visto que puderam resgatar os pressupostos centrais de sua

Lev Semenovich Vygotsky (1991) evidenciou a importância do ambiente durante
o desenvolvimento da criança e durante a formação da mente humana. Ressaltava que as
origens da vida consciente e do pensamento
abstrato se encontravam na interação do organismo com as condições da vida social e
com as formas histórico-sociais de vida humana, esse processo será responsável pela formação de seus conceitos cotidianos e seus
valores.
Por essa razão, a escola tem extrema
importância na vida da criança, pois é lá que
se inicia o ensino aprendizagem, onde ocorrem as interações sociais, tendo o docente a
obrigação de mediar, de orientar este aprendizado e assim possibilitar avanços no desenvolvimento da zona proximal (distância daquilo que ela faz sozinha e o que é capaz de
fazer com a ajuda de um adulto) desse aluno.
Nesse contexto, inferimos que o sujeito
desde que nasce já tem contato com o mundo social, ou melhor, com símbolos escritos,
sejam eles placas de trânsito, as marcas de
fast food, ou marcas de produtos, entre outros. Contudo, as crianças ao longo do seu
crescimento necessitam consolidar conhecimentos e, nesse caso, a escola auxilia no
processo de decodificação – tanto das letras
quanto do sentido – na formação cidadã.
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O educador necessita estruturar um planejamento pedagógico, com atividades para
além dos conhecimentos da disciplina e deve
conciliar meios de promover uma didática que
vise trabalhar com o dia a dia desse aluno
para fazer sentido e, ao mesmo tempo, preparar os discentes para exercerem na vida
um papel social,

à escola, que deveria exercer um papel de
humanização a partir da aquisição de conhecimentos e de valores para a conquista do exercício pleno da cidadania, tem
muitas vezes favorecido a manutenção do
status quo e refletido as desigualdades da
sociedade, reforçando as diferenças entre
ricos e pobres (CANDAU et alii 1995, p.
14).

Pensar certo coloca o professor ou mais
amplamente, à escola, o dever não só
de respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente
constituídos na prática comunitária, mas
também discutir com os alunos a razão
de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Porque
não estabelecer, uma necessária “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social
que eles têm como indivíduos? (FREIRE,
2002, p.33-34).

De acordo com as autoras Vera Maria
Ferrão Candau e Susana Beatriz Sacavino
(1995), depreende que a escola é um lugar
de humanização do aluno, por meio de conhecimentos e valores e a partir daí, o educando será capaz de exercer de forma plena
sua cidadania, para que não esteja a mercê
da sociedade, por isso o papel do educador
e do educando são importantes, pois ambos
vão se complementando, ora com bagagens
externas como o conhecimento de sua realidade, ora com bagagens científicas, promovendo trocas e diminuindo espaços de desigualdades,

Para Paulo Freire, o professor tem que
respeitar os saberes que o aluno traz para
sala, pois a primeira socialização ocorre com
a família e a comunidade que o cerca, já a
segunda socialização inicia no meio escolar,
assim, daí a importância de aproveitar essa
bagagem para ampliar e melhorar a visão
que educando traz, mostrando que conteúdos também são necessários, pois possuem
uma função social.
Segundo Vygotsky (1991) é importante
a participação do educando no processo de
aprendizagem, já que insere-se socialmente
em suas várias fases de crescimento. É necessário pensar de que maneira o professor
pode apresentar conceitos de cidadania para
seus alunos que se faça significado e tenha
conexão com as matérias do dia a dia e para
vida,

[...] devemos entender a aula como o conjunto dos meios e condições pelos quais
o professor dirige e estimula o processo
de ensino em função da atividade própria
do aluno no processo da aprendizagem
escolar, ou seja, a assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Em outras
palavras, o processo de ensino, através
das aulas, possibilita o encontro entre os
alunos e a matéria de ensino, preparada
didaticamente no plano de ensino e nos
planos de aula (LIBÂNEO, 1994, p. 45).

Segundo José Carlos Libâneo, podemos entender que a formação é um encontro
de funcionalidade entre a matéria e o aluno,
sendo a aula um meio para que aconteça.
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Consequentemente, inicia-se com planejamento do professor, permeado de reflexões
acerca do espaço a ser utilizado, a aplicabilidade, as possíveis mediações e recursos necessários, as habilidades que queremos despertar no nosso aluno, de que forma podemos
dar a autonomia para o discente conquistar o
conhecimento, levando em conta network em
sala, ou seja, os aspectos humanos que são
trabalhados em grupos, considerando a relação - condutor -aprendiz - didática.
O ensino, dentro da perspectiva didática
não pode ser formatado ou fixo, deve ser pensado dentro do contexto, que se serve das tecnologias, também de alguns materiais didáticos,
planejado, estruturado, carregado de intencionalidade conforme o público a ser beneficiado.
A aprendizagem, podemos dizer que
ocorre a todo o momento, sendo assim, tem
que ser reflexo da qualidade, da participação,
da mediação e também dos ciclos em que
a criança se encontra e sua idade biológica.
Já o papel do docente é atuar como
agente de transformação que visa melhorar
o ensino e sua didática, promovendo as relações pedagógicas de forma participativa e
despertando autonomia do aluno.
Nesse contexto, o ofício do aluno deve
ser pautado nas organizações pedagógicas
que permitam a ele ser um ser participativo
e atuante no seu processo de ensino-aprendizagem de forma ativa e autônoma, sempre
mediada pelo professor.
Logo, o que podemos abstrair que as
aulas são múltiplos espaços, podendo ser
construído em lugar físico como a sala de
aula, ou em outros locais sociais como parques, teatros, quadras, cuja intenção é levar
em conta os aspectos humanos, que vão
propiciar ao professor ser o organizador das
situações e ações, a conduzir o aluno de maneira reflexiva e continuada no processo de
ensino-aprendizagem.

COMO PODEMOS TRABALHAR OS
CONCEITOS DE CIDADANIA COM OS
ALUNOS?
Para que seja realizado o trabalho de
cidadania com os alunos propõe-se como sugestão aos educadores que nas séries iniciais
do fundamental I, tenham um plano de aula
que trabalha a interdisciplinaridade nas aulas de língua portuguesa e artes, a primeira,
fazendo semanalmente leituras com fábulas,
como por exemplo: “A formiga e a pomba”,
do Little Pearl Books, o qual mostra dentro
do conceito de cidadania a valorização do
respeito a gratidão.
E a partir daí, nas aulas seguintes questionar os alunos, em quais situações poderíamos exercer o respeito, a solidariedade, a ajuda ao outro, visto que essa fábula traz como
moral da história a questão de que sempre
podemos ajudar ao outro, mesmo que haja
uma diferença.
Dando continuidade nessas atividades,
propor nos desenhos, nas aulas de artes, retratar o que foi abordado. Nessa disciplina
sugerimos fazer atividades que envolvam colagens para formar um painel, representando
uma parte da história da fábula.
E por fim, o professor irá instigar os
alunos trazendo imagens de placas de acessibilidade como, por exemplo: do deficiente,
da mulher com a criança no colo, do idoso,
para que as crianças, do primeiro ao terceiro
ano possam em uma roda de conversa, dizer
onde vieram essas placas, e porque elas existem. A proposta é mostrar que os conceitos/
conteúdos sobre cidadania estão presentes
no cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordar a cidadania na escola, não é só um trabalho de conscientização de que o aluno
tem direitos e deveres, mas ampliar o pensamento, compreendendo as práticas e hábitos de
cidadãos, que são voltadas para diminuição das injustiças e das discriminações de classe, e
sexo, ou raça, fazendo com que desde as séries iniciais do ensino fundamental I, as crianças
percebam que é possível conviver e aprender com as diferenças.
Cabe ao docente utilizar-se de uma aprendizagem criativa de modo que as interações
dialógicas entre ele e o aluno, desenvolvam autonomia, pesquisa e o debate no ambiente
escolar. Discutir os problemas que envolvem a escola – violência verbal, física e até bullying
– abre-se um espaço para trabalhar valores com os educandos, já que é por meio do conhecimento e das experiências que a escola desenvolve seu papel na contribuição do indivíduo
em formação para vida e para o mundo.
Ainda há muito a se conquistar, mas o primeiro passo é estimular os alunos desde a
alfabetização e o letramento, embutindo em sala de aula atividades como a leitura, inserindo
também fábulas, parlendas e outros textos, assim como o teatro, que servem para desenvolver conceitos de moral, ética, cidadania, responsabilidade e solidariedade, que devem fazer
parte do nosso cotidiano.
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OS JOGOS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DA
MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir sobre os jogos como estratégia no ensinoaprendizagem para a disciplina matemática no Ensino Fundamental. Destaca a importância de
se priorizar processos pedagógicos que incentivem a curiosidade, a criatividade e o raciocínio
matemático do aluno a partir de atividades lúdicas, articulando teoria e prática. Sugere os jogos
matemáticos como instrumento para o ensino das operações matemáticas, uma vez que para
jogar, é necessário que o aluno utilize estratégias, amplie e aperfeiçoe suas habilidades e o
raciocínio lógico. Os jogos também possibilitam um ambiente agradável na sala de aula, favorecem
a comunicação, proporcionando momentos prazerosos e a troca de experiências. Analisando a
bibliografia e também as experiências em salas de aulas, conclui-se que é necessária a discussão
de métodos de trabalhos diferenciados, que melhorem o desempenho dos alunos promovendo
uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Jogos; Matemática, Raciocínio Lógico.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo geral mostrar a importância do lúdico no processo de
aprendizagem da matemática na educação infantil e nas séries iniciais do ensino
fundamental.

Como objetivos específicos incentivar a curiosidade, a criatividade e o raciocínio matemático do aluno com jogos e outras atividades lúdicas, articulando teoria e prática; aliar o
ensino tradicional de matemática com um ensino mais atual que desperte no aluno o prazer
de entender a matemática.
Os jogos são ferramentas que podem ser utilizadas para aprender Matemática, deixando
para trás o ensino tradicional que se baseia na apresentação do conteúdo pelo professor, e
listas de exercícios repetitivos e pouco desafiadores.
Justifica-se este artigo pelo fato de que o Jogo Matemático concilia a atividade lúdica
com a aprendizagem, proporcionando interesse do aluno pela disciplina. Nesse contexto,
perguntam-se como os jogos e as brincadeiras podem estimular cognitivamente o processo
de aprendizagem da matemática?
A forma como os conteúdos são tradicionalmente apresentados, isto é, em que o professor se limita a escrever definições e exercícios no quadro, não desperta o interesse dos
alunos, que copiam e resolvem mecanicamente sem compreender a aplicabilidade dos conceitos. Para modificar essa prática, o professor precisa buscar metodologias novas que devem
demonstrar o sentido e a funcionalidade dos conteúdos, tornando a informação significativa.
Dessa maneira, pretende-se estudar o jogo como uma metodologia que contribui para
diminuir a dificuldade dos alunos na compreensão e interpretação dos números.
Esse artigo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas com base em autores
que são autoridades na área como Grando, (2000), Smole, (2007), Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998).
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OS JOGOS COMO RECURSO NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
DE MATEMÁTICA
Desde cedo os alunos entram em contato com a matemática através de situações
do seu cotidiano. É comum que eles se deparam com situações como: perda de pontos
em jogos; em painéis de elevadores; de anúncios em TV/rádio/jornal, noticiando temperaturas abaixo de zero e até mesmo em tabelas
de campeonatos de futebol (saldos de gols).
No entanto, quando se inicia a aprendizagem do conteúdo de matemática, geralmente, os alunos são cercados de dificuldades,
sem contextualização, e não se aproveitam da
bagagem que possuem.
Quando o conteúdo trabalhado em sala
de aula é transmitido através de um jogo, o
aluno consegue visualizar de maneira produtiva o que lhe é apresentado. E com o manuseio (ação) o aluno age sobre o conteúdo,
despertando interesse e tornando-se agente
do seu próprio conhecimento.
A utilização dos jogos em sala de aula
promove uma estimulação cognitiva e os alunos aprendem a analisar regras, estabelecer
relações e adquirir conceitos matemáticos.
Segundo Smole (2007) o jogo cria em sala de
aula uma situação prazerosa e significativa.
O jogo é uma ferramenta educacional,
uma atividade interativa que proporciona aos
alunos novas possibilidades de resolução,
criação de novos problemas e também um
suporte metodológico que possibilita ao professor resgatar e compreender o raciocínio
do seu aluno.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998), é importante o uso dos jogos para a construção do conhecimento dos
alunos:

[...] um aspecto relevante nos jogos é o
desafio genuíno que eles provocam no
aluno, que gera interesse e prazer. Por
isso, é importante que os jogos façam
parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar a potencialidade educativa
de diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (BRASIL,
1998, p.49).

Atualmente, pesquisas na área da Matemática demonstram maiores preocupações
com a criação de instrumentos matemáticos
capazes e conectados com a realidade na
qual os alunos estão inseridos (GRANDO,
2000).
Soares (2000) relata que jogar faz parte
do universo da criança, é algo natural a ela e
podemos utilizar esta ideia para usar os jogos
na sala de aula, como um recurso a favor da
aprendizagem escolar.
O objetivo transcende a simples ação
lúdica do jogo pelo jogo, visando à motivação
dos alunos e conceitos matemáticos (GRANDO, 2000):
É necessário realizar os mesmos jogos
várias vezes, para que o aluno tenha tempo de aprender as regras e obter conhecimentos matemáticos com esse jogo. Incentivar os alunos na leitura, interpretação
e discussão das regras do jogo. Propor o
registro das jogadas ou estratégias utilizadas no jogo. Propor que os alunos criem
novos jogos, utilizando os conteúdos estudados nos jogos que ele participou (SMOLE; DINIZ E MILANI, 2007).

Almeida (1974) relata que conduzir a
criança à busca, ao domínio de um conhecimento mais abstrato misturando habitualmente uma parcela de trabalho (esforço) com uma
dose de brincadeira transformaria o aprendizado, em um jogo bem-sucedido, momento
este em que a criança pode mergulhar plenamente sem se dar conta disso,
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Quando propostas atividades com jogos para os alunos, a reação mais comum é
de alegria e prazer pela atividade a ser desenvolvida “– Oba! Que legal! ”. O interesse pelo
material do jogo, pelas regras ou pelo desafio
proposto envolvem o aluno, estimulando-o à
ação (GRANDO, 2000, p.26).
Acredita-se que, só o fato dos alunos
se sentirem motivados pela proposta do jogo,
já é um ponto positivo e favorável para que
ocorra a aprendizagem. O jogo desenvolve
no aluno a capacidade de questionar, buscar
diferentes soluções, repensar e avaliar suas
atitudes, encontrando soluções para alcançar
os resultados finais,
Quando se propõe os jogos nas aulas de
matemática não se pode deixar de compreender o sentido da dimensão lúdica
presente na proposta de trabalho. Para
que ocorra uma aprendizagem significativa é necessário que o jogo seja envolvente, que os alunos se encantem e sejam
desafiados, criando o próprio desejo de
realizá-lo novamente (SMOLE; DINIZ E MILANI 2007, p. 10).

Segundo Rizzo (1999, p. 40), o jogo
motiva, e por isso é um instrumento muito
poderoso na estimulação da construção de
esquemas de raciocínio, através de sua ativação. O desafio por ele proporcionado mobiliza o indivíduo na busca de soluções ou
de formas de adaptações a situações problemáticas.
Conforme Borin (2004) a ajuda dos jogos nas aulas de matemática possibilita ao
aluno enfrentar as dificuldades que possa ter
em relação à aprendizagem de matemática.
No jogo é impossível ter uma atitude passiva
e como a motivação é grande, constata-se
que os alunos melhoram seu desempenho e
também passam a ter atitudes positivas frente
a seus processos de aprendizagem.

OS ALUNOS E SUAS AÇÕES NO JOGO
Segundo Smole, Diniz e Milani (2007,
p.10), o jogo em sala de aula quebra a rotina
de um ambiente pelo qual entram apenas livros, cadernos, lápis, etc. Este aspecto lúdico
do jogo nas aulas estimula o surgimento de
situações-problema, cuja superação exige do
jogador aprendizagem e esforço na busca por
sua solução.
Os erros cometidos nos jogos ao serem
revistos estimulam que os próprios alunos
planejem melhores jogadas, adquirindo novas
ideias e novos conhecimentos. “No fundo, o
jogo é uma atividade séria que não tem consequências frustrantes para quem joga, no
sentido de ver o erro como algo definitivo ou
insuperável” (SMOLE; DINIZ e MILANI, 2007,
p.10),
É na ação do jogo que o sujeito, mesmo
que venha a ser vencido pode conhecer-se, estabelecer o limite de sua confiabilidade enquanto jogador, e reavaliar o
que precisa ser trabalhado, desenvolvendo suas potencialidades, para evitar uma
próxima derrota. O “saber perder” envolve
este tipo de avaliação (GRANDO 1995,
p.42).

O jogo favorece o empenho da criança,
não apenas pelos objetos que o compõem,
mas também pelo desafio das regras estabelecidas por uma condição imaginária.
Grando (2000) descreve que desde os
anos iniciais da vida de uma criança, elas
passam parte do seu tempo brincando, jogando e realizando atividades lúdicas.
Ao inserir o jogo nas aulas de Matemática
como uma ferramenta metodológica, os
alunos se divertem, sentem prazer, tem
o desafio de buscar soluções, além da
disputa benéfica com o outro que lhe possibilita estar junto a uma situação diferenciada, aprendendo a batalhar com novas
jogadas (GRANDO, 2000 p.19).
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Segundo Soares (2008) quando o aluno se envolve no jogo, não se distraia com
conversas paralelas, ele desenvolve concentração e cautela, pois sabe que sua participação é essencial para uma boa jogada.
Conforme Bordin e Bisognin (2012,
p.49), o aluno joga na situação de disputa
em ser o vencedor, na elaboração de estratégias e no diálogo com colegas compreende e
estabelece relações entre o conteúdo inserido
no jogo e a realidade que o cerca.
De acordo com Grando (2000) situações que favoreçam ao aluno uma reflexão e
análise do seu próprio raciocínio devem ser
valorizadas no processo ensino-aprendizagem de Matemática.
O autor diz que para o aluno uma partida de resultado não satisfatório leva-o a refletir e analisar sobre suas estratégias adotadas
para o jogo, possibilitando assim a verificação
da necessidade de corrigir os procedimentos
para uma nova partida. Quando o aluno participa desta atividade ele se torna participativo,
concentrado, atento, elabora hipóteses enquanto se interage, estabelecendo soluções
alternativas, se adéqua às normas e regras
do jogo.
E segundo Smole, Diniz, Milani, (2007)
tais habilidades desenvolvem-se porque ao
jogar, o aluno tem a oportunidade de problematizar, investigar, refletir, analisar regras
e jogadas estabelecendo relações entre os
elementos do jogo e conceitos matemáticos,
possibilitando assim uma situação prazerosa
e significativa nas aulas de Matemática e no
processo ensino-aprendizagem.

OS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS
O Parâmetro Curricular Nacional (1998)
faz uma reflexão acerca do ensino da
Matemática no ensino fundamental, ressaltando a utilidade do jogo para o aluno
neste processo de aprendizagem,

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
explicitam o papel da Matemática no ensino
fundamental pela proposição de objetivos
que evidencia a importância de o aluno valorizá-la como instrumental para compreender
o mundo à sua volta e de vê-la como área
do conhecimento que estimula o interesse,
a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade de resolver
problemas (BRASIL, 1997/1998, p. 15).
O Parâmetro Curricular Nacional (1998)
retrata a importância do conhecimento aprendido, de modo que este não fique envolvido a
um único contexto concreto, mas que possa
ser transferido a outros contextos.
O jogo se torna uma grande ferramenta
na medida em que desperta estímulos ao interesse dos alunos, em buscar novas descobertas. O Parâmetro Curricular Nacional (1998)
ressalta a importância dos jogos como um
recurso didático:
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de
modo atrativo e favorecem a criatividade
na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. “Propiciam a
simulação de situações problemas que
exigem soluções vivas e imediatas, o
que estimula o planejamento das ações”
(BRASIL, 1998, p.47).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998) mencionam que os jogos podem contribuir na formação de atitude positiva perante
os erros, na socialização, em enfrentar desafios, no desenvolvimento da criticidade, na
intuição e na criação de estratégias.
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É importante que o aluno consiga relacionar as ideias matemáticas e os significados das atividades entre diferentes temas
matemáticos e as demais áreas do conhecimento em situações do cotidiano. Pois, a Matemática é hoje uma ciência presente no cotidiano dos alunos e que necessita ser tratada
de maneira significativa, atrativa e agradável,
A matemática desenvolveu-se seguindo
caminhos diferentes nas diversas culturas.
O modelo matemático hoje aceito originou-se com a civilização grega, no período que vai aproximadamente de 700 a.C.
a 300 d.C., abrigando sistemas formais,
logicamente estruturados a partir de um
conjunto de premissas e empregando regras de raciocínio preestabelecidas (BRASIL, 1997/1998, p. 25).

Infelizmente muitos professores, alunos e a própria comunidade acreditam que
a matemática é assimilada de forma mecânica e memorizada, um conhecimento que não
muda. Essa ideia não pode ser aceita porque
no campo da matemática não existe um único
caminho a seguir que possa ser denominado
o melhor.
O professor deve apropriar-se de diversas possibilidades de trabalho para construir
a sua prática e contribuir para o conhecimento
do seu aluno. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) indicam algumas alternativas
para o trabalho do professor em sala de aula,
dentre elas: a História da Matemática, as Tecnologias da Comunicação e os jogos como
recurso que podem favorecer a resolução de
problemas e a construção de estratégias.
Ainda segundo os PCNs (1998) as atividades envolvendo os jogos, permitem ao professor refletir sobre alguns pontos importantes do conhecimento do seu aluno, tais como:
a compreensão: facilidade para entender o
processo do jogo assim com o autocontrole
e o respeito a si próprio.

A facilidade: possibilidade de construir
uma estratégia vencedora. A possibilidade de
descrição: capacidade de comunicar o procedimento seguido e a maneira de atuar. A
estratégia utilizada: capacidade de comparar
com as previsões ou hipóteses.
O jogo se torna uma grande ferramenta, na medida em que desperta estímulos ao
interesse dos alunos contribuindo para a sua
aprendizagem,
No terceiro ciclo, ao prever o conteúdo
proposto para o ensino da Matemática, retrata que os números inteiros podem surgir como uma ampliação do campo aditivo, pela análise de diferentes situações
em que esses números estejam presentes. Eles podem representar diferenças,
“faltas”, orientação e posições relativas.
As primeiras abordagens dos números
inteiros podem apoiar-se nas ideias intuitivas que os alunos já têm sobre esses números por vivenciarem situações
de perdas e ganhos num jogo, débitos
e créditos bancários ou outras situações
(BRASIL, 1997/1998, p. 66).

Ainda, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o estudo desses
números não poderá, no entanto, restringir-se
apenas a esses aspectos, deverá incorporar
situações que permitam a compreensão das
regras do cálculo com os inteiros, pela observação de regularidades e aplicação das
propriedades das operações com os naturais.
Com isso, a resolução de situações-problema com números naturais racionais e
inteiros permite, neste ciclo, a ampliação do
sentido operacional, que se desenvolve simultaneamente à compreensão dos significados
dos números.
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O JOGO E A TROCA DE CONHECIMENTO
O jogo pode ser utilizado como um facilitador para a aprendizagem, com diversas
possibilidades, como a construção de conceitos e a memorização de processos, pois a sua
repetição pode ser mais agradável do que a
resolução de uma extensa lista de exercícios.
De acordo com Miorim e Fiorentini (1990,
p.7), os jogos “[...] podem vir no início de um
novo conteúdo com a finalidade de despertar
o interesse da criança ou no final com o intuito
de fixar a aprendizagem e reforçar o desenvolvimento de atitudes e habilidades”.
Os jogos estimulam a socialização e
aprendizagem e os alunos participam de discussões em grupo, onde aprendem a interagir
com cooperação, respeito e receber críticas,
Os jogos, especialmente aqueles em grupo,
criam as condições necessárias, de cooperação mútua de reciprocidade, essenciais à
construção de esquemas, gradativamente
mais sofisticados, de construção de soluções inteligentes. Propiciam e estimulam a
criança a considerar pontos de vista diferentes do seu (RIZZO, 1999, p.43).

Através do jogo em grupo o aluno é
incentivado a ver o ponto de vista do outro,
Podemos mesmo afirmar que, sem a interação social, a lógica não desenvolveria
plenamente, porque é nas situações interpessoais que ela se sente obrigada a ser
coerente. Sozinha poderá dizer e fazer o
que quiser pelo prazer e pela contingência do momento; porém em grupo, diante
de outras pessoas, sentirá a necessidade
de pensar naquilo que dirá que fará, para
que possa ser compreendida (SMOLE;
DINIZ e MILANI, 2007, p.11).

Conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997): “a participação em jogos
de grupos representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança
e um estímulo para o desenvolvimento do seu
raciocínio lógico”.

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizam:
O ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas
metodologias que priorizem a criação de
estratégias, a comprovação, a justificativa,
a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo,
a iniciativa pessoal e a autonomia advinda
do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar
desafios (BRASIL, 1998, p. 26).

Durante a realização do jogo, os alunos
se ajudam, esclarecendo dúvidas e regras,
planejando as melhores jogadas, e aprendendo a trabalhar em equipe,
Na relação mútua pode estar à conexão
entre o processo de ensino e da aprendizagem, pois nas conversas, discussões e
descobertas com os colegas é que ocorre o amadurecimento das informações,
a transformação de saberes e imagens,
fazendo com que ocorra a abstração necessária para a construção do conhecimento matemático (BORDIN; BISOGNIN,
(2012, p.50).

Com a competição, o aluno parte das
suas necessidades de criar estratégias para
vencer no final do jogo, superando suas próprias deficiências. Para Rizzo (1999, p.42), o
jogo estabelece relações de interdependência
no espaço e no tempo. Implica a construção
do agir, em lidar com critérios e regras.
O jogo em grupo estimula, de forma
acentuada, a construção de esquemas inteligentes de adaptação. Na visão de Smole,
Diniz e Milani (2007) o trabalho com jogos
é uma ferramenta que melhora o desenvolvimento da linguagem, do raciocínio e de sociabilidade entre os alunos, pelo fato de que
durante um jogo, cada jogador pode acompanhar o trabalho dos outros, defenderem pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo.
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O PROFESSOR E O JOGO
É muito importante o olhar do professor
durante o jogo aplicado na sua turma, pois, é
necessário que se tenha clareza e critérios para
a escolha e o momento do jogo em sala de aula.
Segundo Smole, Diniz e Milani (2007,
p.14) o jogo deve ser escolhido para que os
alunos possam compreender conceitos; para
desenvolver estratégias de problemas ou para
que conquistem determinadas habilidades
para o processo ensino-aprendizagem.
O professor é elemento integrante da
aplicação do jogo, como: observador, organizador, questionador, desafiador, um elemento
mediador, entre o aluno e o conhecimento,
Trabalhar com os jogos envolve o planejamento de uma sequência didática. Exige
uma série de intervenções do professor
para que , mais que brincar, haja aprendizagem. Há que se pensar como e quando
o jogo será proposto e quais possíveis
explorações ele permitirá para os alunos
aprenderem (SMOLE, DINIZ E MILANI,
2007, p.15).

Trabalhar com jogos exige que o professor conheça o jogo e os possíveis conhecimentos envolvidos. Segundo Smole (2000)
ao jogar o aluno constrói muitas relações, cria
jogadas, analisa, reflete, e através dessas atitudes criadas o professor deve criar ações
didáticas para explorar o jogo.
Segundo Rizzo (1999, p.49) a responsabilidade do educador é ensinar a pensar,
estimular a construção de esquema inteligente e geradores de solução, produzindo e oferecendo para isso desafios à imaginação e a
criação de soluções.
É importante o planejamento do jogo
por parte do professor, ter os objetivos claros que justifiquem seu uso em sala de aula.
Inicialmente deve-se ter a exploração lúdica,
para só depois ter a exploração didática (SOARES, 2008).

A metodologia deve ser adequada ao
nível que está trabalhando, e principalmente
apresentar uma atividade desafiadora, capaz
de gerar conflitos cognitivos no aluno, despertando-o para a ação, para o envolvimento
com a atividade, motivando-o ainda mais,
As crianças ficam mais motivadas a usar
a inteligência, pois querem jogar bem;
sendo assim, esforçam-se para superar
obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivados durante
o jogo, ficam também mais ativas mentalmente (KISHIMOTO, 1996, p. 96 Apud
GRANDO, 2000, p. 27).

Grando (2000, p.28) pondera que o
jogo, no aspecto pedagógico, se mostra produtivo ao professor, quando procura nele uma
ferramenta para facilitar a aprendizagem da
matemática, e também para o aluno que desenvolve sua capacidade de pensar, analisar,
refletir, compreender, gerar hipóteses, testá-las e avaliá-las com autonomia e cooperação.
O jogo fornece subsídios para a sistematização dos conceitos trabalhados durante
o jogo; com a análise do erro cometido pelo
aluno, o professor pode buscar estratégias
para a superação,
Os jogos encontram-se entranhados no
ambiente sociocultural dos alunos e, neste sentido, evidencia-se a necessidade de
respeitar e valorizar os jogos já de conhecimentos do aluno, sejam os tradicionais,
seja os que vão sendo culturalmente criados, implicando numa opção pedagógica do professor por eles, aprendendo a
observar e ouvir de seus alunos as formas com brincam, como desenvolvem
suas atividades lúdicas que propiciam
um importante meio para compreensão,
apreensão, desenvolvimento, explicitação,
aplicação e generalização de conceitos
(GRANDO, 2000, p.34).
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A inclusão de jogos no contexto de ensino-aprendizagem resulta em vantagens e
desvantagens. As afirmações referidas acima
são importantes e necessárias ao processo
de inserção do jogo. É de grande importância
que, para o professor, os objetivos e as ações
a serem desencadeados pelo jogo, estejam
claros e planejados.
Para que ocorra o processo de ensino
aprendizagem de uma maneira significativa
é necessário e importante estabelecer as relações entre a prática vivenciada e a construção e estruturação do novo com o aluno.
Segundo Bordin (2012),
Quando o professor escolhe trabalhar em
sala de aula com jogos pedagógicos ou
materiais manipuláveis, deve estar ciente
da agitação causada pelos alunos. Essa
agitação precisa ser controlada, de uma
maneira que haja concentração na elaboração dos conceitos inseridos nos jogos
(BORDIN 2012, p.49).

Ser um “guia” (um dinamizador) enquanto
orienta as atividades, e “juiz do jogo”, quando
dirige; ser um desafiador, um estimulador da inteligência; ser um problematizador, desafiando
os alunos a encontrar soluções para problemas;
discutir e analisar com os alunos o porquê e os
efeitos do jogo, bem como as reações e atitudes dos participantes; ter consciência do que
faz e saber por que faz; motivar, ser com os alunos, trabalhar com eles (BORDIN 2012, p.49).
Rizzo (1999) adverte que alguns cuidados que o professor deve ter quanto a realização dos jogos: Incentivar a ação do aluno;
apoiar as suas tentativas, mesmo que o resultado, no momento, não pareça bom; reforçar a
decisão em grupo na combinação das regras;
aceitar os critérios escolhidos pelos alunos,
como quem vai jogar primeiro, por exemplo,
evitando inferir na escolha desses critérios; estimular a discussão de ideias entre os jogadores e a criação de argumentos para a defesa
de seus pontos de vistas; estimular a criação
de estratégias eficientes, discutindo os possí-

veis resultados; estimular a antecipação dos
resultados, no encaminhamento que se der à
partida; incentivar a criação e uso de sistemas
próprios de operar (ação mental); não intervir
nos jogos, esperando estar ajudando um aluno
que pareça não ter entendido uma das regras;
não estimular a memorização (p. 48 e 49).
Para complementar esta ideia, Almeida
(1974, p.60) relata alguns aspectos básicos
e importantes para o professor durante a aplicação e execução dos jogos: conhecer a natureza do lúdico, para não se deixar enganar
pelo falso jogo e pelo modismo; conhecer os
fins mais abrangentes (educação como um
todo), os fins mais específicos (concretizar a
aprendizagem) e os meios para que isso ocorra; conhecer profundamente causas e efeitos
para possíveis respostas e encaminhamentos;
conhecer as formas adequadas de implementação, considerando a adaptação na escola,
a organização, o planejamento e a avaliação.
É necessário e importante que o professor tenha segurança e conhecimento sobre o
jogo aplicado. Antes de aplicar qualquer atividade aos alunos, deverá se organizar e traçar
um plano de trabalho para que não venha decepcionar os alunos por falta de organização.
Almeida (1974) recomenda algumas atitudes para o professor na aplicação dos jogos:
“mostrar-se sempre firme e seguro, passando-lhes a confiança necessária; ter uma variedade
de jogos e técnicas” (ALMEIDA 1974, p.123).
De acordo com Grando (2000) os jogos
são instrumentos que podem nos ajudar a
desenvolver competências e habilidades, mas
que não dispensam a intenção do professor
para mediar o desenvolvimento e a consolidação destas. Por estas razões, é importante
que se converse com os alunos sobre suas
jogadas, que se compare uma jogada com
as outras, que lhe peça justificativa para suas
ações, como formas de potencializar os efeitos do jogo de regras no desenvolvimento do
pensamento.
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O REGISTRO DOS JOGOS
É muito importante os registros dos alunos, porque esclarece o que foi compreendido e assimilado durante o jogo. Escrever ou
expor suas ideias sobre o jogo ajuda o aluno
a melhorar suas percepções e refletir sobre
os conhecimentos adquiridos.
Grando (2000, p.5) diz que muitas vezes
os professores querem usar os jogos em sala
de aula, mas não sabem como executar este
projeto. Também, nem sempre tem subsídios
que ajudem a explorar as possibilidades dos
jogos e avaliar os resultados dos mesmos em
relação ao processo ensino-aprendizagem de
matemática.
Parte dos professores ainda desenvolve
o jogo pelo jogo, deixando de lado a sistematização das estruturas matemáticas subjacentes à ação do jogo, a falta de preocupação
em criar reflexões e realizar registros (GRANDO, 2000).
As socializações dos registros em sala
de aula contribuem para comunicação e troca
de conhecimento entre os alunos,

Smole, Diniz e Milani (2007, p.18) propõem o registro como uma ação didática, que
ajuda os alunos a aprender o que está sendo
estudado. Os registros acerca da matemática
ajudam de muitas maneiras, estimulando a
reflexão, clareando as ideias e contribuindo
para as discussões em grupo,
O registro produzido pelo aluno sem a
pressão causada pela prova possibilita
maior liberdade para mostrar aquilo que
sabe ou sobre o que tem dúvidas. Essa
finalidade não pode ser menosprezada ou
esquecida. É importante que você utilize
as produções dos alunos para identificar
suas aprendizagens, necessidades, incompreensões, as origens delas e pensar
com eles em forma de superação (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.19).

O jogo se apresenta produtivo ao professor quando se torna um facilitador da
aprendizagem, quando desenvolve no aluno
sua capacidade de pensar, refletir, analisar,
levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las, além
do desenvolvimento da autonomia e da socialização.

O registro pode ser um registro oral (contar a respeito do jogo, esclarecer dúvida discutir estratégias usadas, dar uma
dica); um registro pictórico (desenho, esquema), e até mesmo um registro escrito
(conclusões e descobertas sobre o jogo,
dicas para os colegas sobre como jogar,
elaboração de novas regras para o jogo,
destacar o que foi difícil o que foi fácil ao
jogar, destacar o que aprenderam com o
jogo, propor perguntas sobre o jogo e até
criar jogos parecidos com o que eles acabaram de usar) (PÉRCIO, 2008, p. 59).

Com os registros o professor cria condições de avaliar e auto avaliar, identificando
o que está sendo significativo para o aluno, e
avaliando seu próprio trabalho.

31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

314

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve por objetivo investigar os jogos como uma ferramenta para o processo ensino-aprendizagem, auxiliando na superação das dificuldades que os alunos apresentam na compreensão e assimilação da matemática.
Exemplificou como o professor pode utilizar os jogos para motivar os alunos, desta forma o
aluno desenvolve seu raciocínio participando de atividades, agindo e refletindo sobre a realidade que
o cerca, fazendo uso das informações de que dispõe. Deve também verificar se as atividades estão
de acordo com o nível de desenvolvimento de cada aluno e se representam um desafio alcançável.
Na busca de pesquisa para a formação do aporte teórico referente ao tema escolhido foi encontrado um grande acervo de pesquisas, livros, publicações, artigos, ou seja, um vasto campo de
pesquisas dedicado à defesa de que os jogos contribuem para o processo ensino aprendizagem
do indivíduo e a sua utilização na escola de maneira correta e planejada pelo professor, tem como
principal objetivo de auxiliar e colaborar na aprendizagem de seu aluno.
Um processo de ensino e aprendizagem significativo em Matemática é aquele em que há
espaço para a comunicação, o diálogo, a troca de opiniões dos alunos entre si e com o professor,
enfim, um processo de construção do conhecimento baseado na ação e reflexão e não simplesmente
na transmissão e reprodução de informações.
O jogo proporciona situações que possibilitam esses diálogos e questionamentos, ele se torna participativo, concentrado, atento, elabora hipóteses enquanto interage, estabelecendo soluções
alternativas, se adequa às normas e regras do jogo.
Percebe-se que os alunos apresentam uma dificuldade de compreensão cada vez maior em
relação ao conhecimento matemático, porque não percebem a relação com seu cotidiano. O aluno
aprende quando, de alguma forma, o conhecimento se torna significativo para ele, ou seja, quando
estabelece relações entre o novo e o que já conhece.
Para entender Matemática, é preciso que a aprendizagem seja significativa, que atenda as
reais necessidades do aluno e também, que o ajude encontrar respostas para os problemas da realidade social mais ampla. Enfim, é preciso dar oportunidade oferecendo condições concretas para
a formação de um aluno criativo, competente e solidário.
A utilização de jogos em sala de aula é extremamente viável para um trabalho diferenciado
apresentado por qualquer professor a seus alunos, é uma maneira de trazer o cotidiano para o ambiente escolar, trabalhando conceitos que normalmente são realizados com lápis e papel, deixando
as aulas tediosas para os alunos.
O jogo oferece uma nova face da matemática, estimulando o aluno ao novo. Em aulas com
jogos ocorre uma maior interação entre aluno/professor, aluno/aluno e grupo/grupo, em que um
contribui com aprendizado do outro por meio do jogo.
Observou-se que os jogos são instrumentos que podem colaborar no desenvolvimento de
competências e habilidades, mas que não dispensam a intervenção do professor para mediar o
desenvolvimento e a consolidação das competências e habilidades.
Entende-se que os jogos podem ser utilizados como um recurso de assimilação do conteúdo,
como uma atividade avaliativa em que o aluno realiza registro da estratégia realizada para vencer determinado jogo. Enfim os jogos podem contribuir para que os alunos aprendam de forma significativa,
possibilitando a compreensão dos mesmos, por meio de inúmeras relações que se estabelecem.
Com isso, espera-se que essa abordagem aos jogos propicie diferentes alternativas para o professor inovar suas aulas, que o aluno possa expandir seu conhecimento, compreendendo e assimilando os conteúdos de forma prazerosa e dinâmica.
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CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DO ALUNO
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO REGULAR
RESUMO: A Educação Inclusiva visa o trabalho com a diversidade, principalmente quando se
trata das diferenças e das necessidades educativas, nesse sentido faz-se necessário que os
profissionais da educação façam uma reflexão sobre as possibilidades de inclusão do aluno com
transtorno do espectro autista - TEA na escola regular. O problema da pesquisa consiste em refletir
sobre quais contribuições pedagógicas para a inclusão dos alunos com TEA no ensino regular. O
objetivo geral pretende apresentar as contribuições pedagógicas para a inclusão do aluno com
TEA no ensino regular. Para o desenvolvimento do trabalho partiu-se da metodologia de pesquisa
bibliográfica como revisão da literatura que foi realizada em biblioteca com a leitura de livros.
O resultado significativo encontra-se na própria compreensão da contribuição do Atendimento
Educacional Especializado com as ações mediadas pelo professor especializado trabalhando
em colaboração com o professor da sala regular oferecendo estratégias que visem a inclusão
no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental, assim com a presente pesquisa
compreendeu-se que a inclusão escolar do aluno autista é possível, desde que a escola se
prepare para receber este aluno com um planejamento específico elaborado para sanar as
necessidades educativas, dessa forma a inclusão é relevante para que a criança autista de seis
anos possa adquirir habilidades que contribuem com o seu desenvolvimento escolar.

Palavras-chave: Professor. Aprendizagem. Inclusão. Autismo. Diversidade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema "Contribuições Pedagógicas para a Inclusão do
Aluno com Transtorno do Espectro Autista no Ensino Regular". Sabe-se que a
inclusão do aluno com TEA encontra-se em processo de desenvolvimento, devido à demanda cada vez mais crescente desses alunos no ensino regular a cada ano letivo.
Os alunos que apresentam laudo de autismo possuem características em seu comportamento, como as dificuldades de se relacionar e seguir as regras sociais, nesse sentido sua
inclusão em sala de aula torna-se uma tarefa complexa e colaborativa de modo a construir
uma rotina para auxiliar nessa inclusão.
Nesse sentido, existe certa necessidade de formação continuada para que os profissionais da educação reconheçam as características dos alunos e seu grau de comprometimento
para que seja possível contribuir de forma pedagógica, planejando situações de aprendizagem
que possibilitem a aprendizagem dos autistas na escola regular.
A escolha do presente tema se justifica pela curiosidade em querer se aprofundar mais
sobre as contribuições pedagógicas que possibilitam ações que visam à inclusão escolar do
aluno com TEA. A presente pesquisa foi relevante, porque produz conteúdo científico que é
de grande valia para a reflexão dos profissionais da educação que dependem de pesquisas
para melhorar o desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula.
O problema da pesquisa consistiu em refletir sobre quais contribuições pedagógicas
para a inclusão dos alunos com TEA no ensino regular? Dessa forma, sua hipótese é de que
o ensino regular de Ensino Fundamental se apresenta como contexto da inclusão dos alunos
com TEA, que tem em suas dependências hoje uma sala de recurso especializado, com um
professor especializado, que busca desenvolver ações planejadas de forma intencional que
possibilita a inclusão escolar desses alunos na sala comum.
O objetivo geral foi apresentar as contribuições pedagógicas para a inclusão do aluno
com TEA no ensino regular. Os objetivos específicos foram: conceituar o TEA, descrevendo as
suas principais características, descrever ações de ensino que contribuam para a inclusão do
aluno com TEA e apontar as contribuições da sala de recurso especializado para a educação
escolar inclusiva dos alunos com TEA.
A metodologia do presente trabalho está atrelada a pesquisa bibliográfica, com a leitura
de livros e fichamentos das principais ideias dos autores, como Arantes (2006) que escreve
sobre a inclusão escolar, conceituando e permitindo ao leitor a reflexão sobre uma inclusão
escolar que reconheça as potencialidades dos alunos que apresentam deficiências e transtornos do desenvolvimento, Alves (2006) que faz uma consideração referente à composição das
salas de recursos especializados e sua contribuição para a inclusão, Rotta (2006) que trata
sobre os transtornos de aprendizagem, mas especificamente sobre o espectro autista, entre
outros. Para a escolha das bibliografias, foi usado o critério da língua portuguesa, pesquisas
realizadas nos últimos vinte anos, que trazem em seu contexto o tema do trabalho em questão.
O artigo está organizado em dois capítulos, o primeiro capítulo irá conceituar o autismo,
buscando descrever as suas principais características, para que seja possível a compreensão
de suas especificidades, de modo a compor um planejamento para atender as necessidades
educativas destes alunos no ensino regular. A primeira seção descreve as ações de ensino
que contribuam para a inclusão do aluno com TEA na sala de aula regular. A segunda seção
apresentará as contribuições da sala de recurso especializado, enquanto contribuição pedagógica que possibilita a educação escolar inclusiva dos alunos com TEA. E o segundo capítulo
descreve o procedimento metodológico utilizado para a elaboração do presente estudo.
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

319

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

CONCEITUANDO O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
O conceito do Transtorno do Espectro
Autista - TEA é complexo, nesse sentido deve
ser compreendido desde o diagnóstico até a
sua relação com a deficiência mental, para
que seja possível refletir sobre as ações que
deverão ser direcionadas aos alunos com espectro autista.
Para Rotta (2006, p. 17) conceituar as
características do aluno que apresenta TEA
deve ser individualizado, isso porque "cada
autista apresenta comportamento próprio,
com suas especificidades e características
singulares".
Nas literaturas sobre a Educação Inclusiva, observa-se que o diagnóstico inicial do
indivíduo com autismo foi considerado com
doenças psicológicas sérias, levando a necessidade de exames clínicos e laboratoriais
que foram incapazes de fornecer dados para
a compreensão do autismo.
Na busca por respostas sobre o conceito de TEA, percebeu-se segundo Rotta (2006)
que o seu diagnóstico precisa ser:
Diferenciado dos quadros deficitários sensoriais como a afasia congênita e dos
quadros ligados às oligofrênicas. Assim
considerava uma verdadeira psicose. Alterações a essa concepção surgem com
Ritho (1976) que possa a considerá-lo
uma síndrome relacionando-o a um déficit
cognitivo e assim, não mais o considera
uma psicose, mas sim um distúrbio do
desenvolvimento global e cognitivo desse
aluno (ROTTA, 2006, p. 18).

Diante do exposto, relacionado ao diagnóstico do autismo, enquanto distúrbio do desenvolvimento observou-se que muito estudo
necessita ser realizado para atrelar a perspectiva do cognitivo em crianças em fase escolar.
Depois de tantas pesquisas e estudos,
de acordo com Ramires (2003, p. 29) abandonou-se a "ideia inicial de psicose, levando-se em conta os aspectos do conhecimento e

dificuldades afetivas e grupos". Havendo assim, a necessidade de se construir uma nova
concepção de autismo ligando as necessidades educativas ao distúrbio propriamente dito.
Compreendeu-se que para se chegar
ao diagnóstico de TEA faz-se necessárias
pesquisas, investigação e anamnese, de
modo a avaliar as características da criança
de forma individualizada. Segundo Ramires
(2003) existe uma relação entre o autismo e
a deficiência mental, considerada, como:
Levando a situação atual, na qual se observaram conceitos similares entre a classificação americana (representada pelo
(DSM IV-TR) e da Organização Mundial da
Saúde). Assim ambas (APA, 1975; WHO,
1993) enquadram o autismo dentro da
categoria “Transtornos Abrangentes de
desenvolvimento” enfatizando a relação
autismo-cognição (RAMIRES, 2003, p.
30).

O autismo pode ser confundido com a
Deficiência Mental por ambos atribuírem o aspecto da dificuldade cognitiva em aprender,
nesse sentido, o diagnóstico se caracteriza
como complexo no sentido de diferenciar a
deficiência e os aspectos relacionados ao
comportamento receptivo e afetivo do autismo.
Para Ramires (2003) essa diferenciação precisa ser acertada no diagnóstico no
sentido de buscar boas situações de intervenção com "atividades e recursos que visem
à inclusão e o acesso do aluno autista tanto
na escola, quanto nos demais ambientes ou
convívio" (RAMIRES, 2003, p. 30).
Nesse sentido, percebeu-se que o autismo de acordo com os autores tem como
característica a ideia de déficit de aprendizagem pelo comprometimento com o aspecto
cognitivo, dessa forma, está relacionado com
deficiência mental uma vez que setenta por
cento dos casos são deficientes mentais.
Segundo Rotta (2006) a definição de
autismo se justifica quando:
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Diferentes faixas de QI são examinadas,
tem-se predomínio maior de indivíduos do
sexo masculino, chegando-se a razoes de
15:1, contrariamente do que quando são
avaliados população com QI superior a
50. Podemos considerar a partir desses
dados que a síndrome autística é uma entidade clínica, com características razoavelmente definidas, principalmente a nível
cognitivo com sua educação e processo
de socialização cabendo, principalmente
à família independentemente de processos de habitação e tratamento como o
social (ROTTA, 2006, p. 21).

Como foi possível observar, a definição
de autismo tem déficit de QI quando relacionada a uma avaliação de uma pessoa normal,
mas em função da inteligência, suas características são bem notáveis pelos movimentos repetitivos que podem ser observados na
convivência.
Para Rotta (2006) o autismo necessita de "intervenções clínicas, mais do que a
educação, neste aspecto atribui o papel de
acompanhamento familiar por considerar o
portador de autismo como um dependente"
(ROTTA, 2006, p. 20). Nesse sentido a família
tem um papel fundamental para o desenvolvimento do autista, devendo buscar as ações
multidisciplinares para auxiliar no desenvolvimento dos alunos que apresentam o espectro
autista.
Portanto, em ambientes escolares há
um número significativo de casos de TEA,
porém o aumento nesses números não significa que tenha crescido o número de pessoas
com autismo na última década, mas parece
refletir um maior reconhecimento dos profissionais a respeito desse transtorno em crianças, fazendo com que seja mais facilmente
diagnosticado.

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO
DOS ALUNOS COM TEA
As ações de ensino que contribuem
para a inclusão dos alunos com TEA no ensino regular devem ser inicialmente planejadas
e registradas no Projeto Político Pedagógico
da escola, assim como também os recursos
para colocar as atividades em prática devem
ser pensados e se houver a necessidade devem ser adaptados para garantir o acesso
desse aluno ao currículo escolar.
As características apresentadas pelos
alunos com TEA são diversificadas, pois cada
um possui a sua singularidade e as ações
segundo Louro (2012, p. 32) devem ser específicas, isso porque existe alunos que apresentam "isolamento social, linguagem repetitiva e com atrasos, deficiência mental e em
alguns casos uma habilidade para uma área
de conhecimento específica, sendo a música,
na maioria dos casos".
Nesse sentido, um ponto forte de seu
comportamento, são as atividades e ações
como uma rotina com jogos, brincadeiras cantadas e músicas, que podem contribuir com a
inclusão do aluno com TEA no ensino regular.
De acordo com Louro (2012) pesquisas na
área de intervenção para a inclusão dos alunos
com TEA, vem acontecendo, como é o caso da:
Mediação musical a um aluno com autismo, matriculado na escola, em que o trabalho com música contribui para seu desenvolvimento, pois estes alunos apresentam
habilidades auditivas musicais, que podem
exploradas pelo professor para contribuir
com o desenvolvimento, levando-os a perceberem o novo espaço, as falas e os novos sons do novo ambiente ao qual está
inserido (LOURO, 2012, p. 32).

Como foi possível observar, a mediação
de um repertório musical, pode ser uma ação
fundamental a ser implementada na rotina do
aluno com TEA no ensino regular, isso porque
a música pode contribuir para a inclusão desse
aluno, levando-o a perceber o novo espaço de
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convívio no ambiente escolar. Contudo, a escola
deve contar com equipamentos especializados,
como som, cd, havendo a necessidade de o
docente levar esses equipamentos para a sala.
Outra ação que a escola deve ter clara,
para Siluk (2012, p. 21) é a parceria, estabelecer "parceria com a família do aluno com TEA,
profissionais da saúde e até mesmo com o
professor da sala de recurso especializado
são ações que contribuem significativamente
com essa inclusão".
Em algumas escolas do ensino regular
é possível implementar uma sala de recurso especializado, chamada de Atendimento
Educacional Especializado - AEE, nessa sala
possui um professor especializado e recursos
especializados que são capazes de contribuir
como ação a inclusão dos alunos que apresentam o TEA no ensino regular.
Segundo Siluk (2012) o AEE pode ser
definido como:
Espaço de atendimento à criança com
deficiência e que fica dentro da instituição escolar com múltiplos recursos especializados. Tem também um docente
especializado para atender esse aluno
desde que apresente um laudo médico
específico para comprovar sua necessidade especial frente à educação (SILUK,
2012, p. 21).

Diante do exposto, percebeu-se que o
AEE também é uma possibilidade de ação
para a inclusão do aluno com TEA, isso porque possui equipamentos, como computador,
som e mídias, além de um professor especializado que pode dialogar com o professor da
série do aluno, assim como também com a
família desse aluno, para juntos traçarem metas que contribuam com a inclusão escolar.
Nesse sentido, segundo Mantoan (2005,
p. 40) para que essas ações contribuam com
a inclusão do aluno com TEA na escola é
imprescindível que haja um "planejamento na
escola, com metas, objetivos e intenções claras, a todos os funcionários da escola, onde
este aluno será inserido".

Assim o planejamento é repleto de intenções, com ações que visam a inclusão do
aluno com espectro autista no ensino regular,
que tem objetivos específicos que visam a
inclusão.
Para Mantoan (2005) é significativo salientar que o Atendimento Educacional Especializado é:
Garantido por lei, porém esse atendimento não é obrigatório. Não sendo obrigatório, o aluno com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento ou outras
habilidades/superdotação e sua família
pode optar ou não pelo atendimento. Portanto, o AEE não deve ser "adotado" de
forma obrigatória ou como condição para
o acesso ao ensino (MANTOAN, 2005,
p.40).

Percebeu-se que com relação a não
obrigatoriedade do aluno com deficiência
comprovada por laudo médico, em participar
das intervenções junto ao professor especializado nas salas de recursos, compreendeu-se que o AEE possui caráter complementar,
a sala de aula comum, ou seja, sua função
é trazer propostas de atividades que visam
favorecer ao aluno com deficiência o desenvolvimento de suas potencialidades.
Para Mantoan (2005, p. 24), existem
várias legislações que asseguram a matrícula do público alvo da Educação Especial
no AEE, isso porque este espaço contribuirá
para que as atividades ocorram de modo a
"favorecer o acesso dos alunos com TEA às
atividades escolares".
O espaço do AEE foi pensado de modo
a proporcionar um espaço em que é possível
direcionar ações, que favoreça a inclusão no
ensino regular aos alunos que apresentam
laudo de Transtorno do Espectro Autista no
ensino regular.
Segundo Mantoan (2005) a escola com
a sala de AEE deve buscar conhecimentos:
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Em livros, artigos e palestras que tratam do
tema inclusão, porque a sua finalidade é
com a transformação da prática de ensino
comum e especial para a garantia da inclusão, porque ela é o motivo e consequência
de uma educação de qualidade e aberta
às diferenças (MANTOAN, 2005, p. 24).

Desta forma, no AEE são essenciais as
ações em que o lúdico presente nos jogos e
brincadeiras, se constitui como um aspecto
interessante para as crianças com autismo,
porque constitui um contexto de ideias que
atrelada aos conceitos e conteúdos do currículo, favorece o desenvolvimento de habilidades e contribui com o acesso desse aluno ao
currículo escolar.
Portanto, faz-se necessário mencionar
ainda, a relevância do trabalho coletivo pautado no diálogo para a inclusão, principalmente entre os professores especialistas com os
professores da sala regular para que juntos
busquem uma formação continuada para que
possam implementar ações pedagógicas que
visem a inclusão escolar do aluno com TEA
na escola regular.

CONTRIBUIÇÕES DO AEE PARA A
EDUCAÇÃO ESCOLAR INCLUSIVA DO
ALUNO COM TEA
As contribuições da sala de recurso especializado são fundamentais para a inclusão
dos alunos com laudo de TEA na educação
escolar inclusiva, pois suas atividades devem
ser oferecidas a esse aluno desde o seu ingresso a escola, não como obrigatoriedade,
mas tanto em escolas públicas quanto em instituições filantrópicas, pois o Governo Federal,
envia recurso para esta contribuição de atividades planejadas de forma intencional para
este aluno.
Segundo Mantoan (2005) a sala de recurso especializado é considerada um espaço que presta atendimento ao:
Aluno com deficiência, promovendo
ações, atividades e práticas de ensino,
assim como uma rotina que favorece a
convivência social dessa criança com as

demais crianças, porque a escola é um
ambiente de socialização de ideias, de
trocas de boas atitudes e de disseminação cultural (MANTOAN, 2005. p. 59).

Conforme o exposto, a sala de recurso
especializado tem grande contribuição para
a evolução do aluno com TEA, isso porque a
escola para este aluno é um ambiente novo
e desconhecido.
Nesse sentido, faz-se necessário, segundo Mantoan (2005, p. 59), que o docente especializado ajuda na "adaptação desse
aluno com atividades que possibilite construir
uma rotina de modo a contribuir com a sua
nova rotina da sala regular, com a nova professora e os novos colegas de sala do ano
letivo".
De acordo com Siluk (2012) é relevante que a sala de recurso especializado seja
oferecida na própria escola, sempre que possível, por que:
Essa oferta possibilita uma maior interlocução entre o docente da sala de recurso
e os docentes do ano escolar da criança
com espectro autista. Assim, as carências
educacionais dos alunos podem ser discutidas no dia-a-dia escolar e com todos
que trabalham no ensino escolar e/ou
educação especial, aproximando esses
alunos dos ambientes de formação comum a todos (SILUK, 2012, p. 44).

Compreendeu-se que a sala de recurso
especializado é uma oferta garantida por lei,
que foi pensada por meio de políticas públicas, ao que está ligado o atendimento especializado para contribuir com o aprendizado
do aluno com TEA. Para que esta contribuição aconteça à educação do aluno com TEA,
é necessário segundo Siluk (2012, p. 45) um
"diálogo constante entre o docente da sala
de recurso especializado e o da sala regular,
levando-os a discutirem metas, propostas e
materiais que possam contribuir com inclusão". Principalmente, enquanto possibilidades
de desenvolvimento do aluno com Transtorno
do Espectro Autista no ensino regular.
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Entendeu-se que a questão envolvendo a necessidade da sala de recurso especializado deve ser implementada na própria
escola, aspecto relevante, porque o trabalho
pedagógico promoverá conhecimentos com
o objetivo de proporcionar os materiais didáticos e dando possibilidade ao aluno com TEA,
contribuindo assim, para a sua aprendizagem.
Contudo, o profissional especializado poderá
atuar de modo efetivo junto ao docente da
turma, oferecendo o suporte necessário ao
ensino desse aluno.
A sala de recurso especializado pode
contribuir, segundo Siluk (2012) com o desenvolvimento escolar da criança com TEA,
porque é um:
Espaço físico que contém mobiliários,
recursos pedagógicos e de acesso e recursos didáticos para suprir as carências
educativas especiais dos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Com o propósito de apoiar as redes
públicas de educação na disposição do
Atendimento Educacional Especializado
complementar e suplementar a escolarização e fortalecer o procedimento de inclusão educacional, o Ministério da Educação propôs o Programa Implantação
de Recursos Multifuncionais, por meio da
portaria n° 13, de 24 de Abril de 2007
(SILUK, 2012, p. 45).

Compreendeu-se que a sala de recurso
especializado é de grande relevância para a
criança com TEA, assim, a escola da Rede
Pública, tem um amparo para potencializar
o ensino e o conhecimento da criança com
TEA, de modo a suplementar e complementar, nunca substituindo o seu caráter e a sua
obrigação com o ensino regular.
Siluk (2012, p. 46) ressalta ainda que a
sala de recurso especializado deve ter recursos materiais e didáticos para que a "criança
com espectro autista de seis anos adquira
habilidade para que possa ter acessibilidade
ao currículo escolar".

Diante do exposto, justifica-se o seu caráter suplementar na educação, porque suas
ações estão relacionadas a acessibilidade
que promove para a inclusão escolar dos
alunos com espectro autista.
Segundo Alves (2006) a sala de recurso especializado é um espaço adequado que
se destina ao aluno com TEA, dessa forma, a
sala de recursos dispõe de:
Recursos didáticos e equipamentos que
visam a complementar ou suplementar o
ensino regular de alunos com autismo, facilitando a aprendizagem desses sujeitos
durante as propostas de atividades que
são planejadas e colocadas em prática
com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de habilidades, cognitivas, motoras e sociais (ALVES, 2006, p. 121).

Percebeu-se que além de se constituir
como um espaço adequado, a sala de recurso especializado deve ser pensada como
uma possibilidade de intervenção, que contribuirá significativamente para a educação
escolar dos alunos com TEA, isso porque o
professor especializado tem um planejamento específico baseado no levantamento das
necessidades específicas de cada aluno por
ele atendido.
Segundo Mantoan (2005, p. 55) as
ações do professor especializado devem
diagnosticar inicialmente as "potencialidades
e as características dos alunos com autismo
que estão adentrando a escola, para a partir
desse diagnóstico planejar ações em seu espaço e com seus recursos especializados".
Dessa forma, tais ações devem contribuir com a inclusão e educação escolar dos
alunos com TEA, no ensino regular. Contudo, a escola que recebe esse aluno em seu
ambiente de ensino e aprendizagem deve ter
metas a cumprir, principalmente em relação à
aquisição de equipamentos e recursos materiais a serem utilizados na educação desses
alunos, assim tais metas serão cumpridas
oportunizando a inclusão desses alunos na
sala regular, junto aos demais alunos.
31 - DEZEMBRO/2021 - Educar FCE

324

Revista Educar FCE - 49 ª Edição - 31 - Dezembro/ 2021

Para Mantoan (2005, p. 56) a presença
do professor especializado na escola é fundamental, porque ele irá "trabalhar em conjunto
com o professor da sala regular para possibilitar a inclusão" (MANTOAN, 2005, p. 56).
Compreendeu-se que a escola é responsável por optar pela sala de recurso especializado, dessa forma, cabe ao professor especializado, ou seja, com formação específica
na área da inclusão buscar adaptar recursos
e atividades de acordo com o plano de ações
presente no Projeto Político Pedagógico.

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 contribuição pedagógicas para a inclusão

escolar do aluno com TEA, conceituando o
Transtorno do Espectro Autista, apresentando
suas principais características, descrevendo
as ações pedagógicas para as intervenções
junto aos alunos com TEA na escola regular,
apresentando as contribuições da sala de recurso especializado para a inclusão do aluno
com TEA 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 Arantes (2006) que escreve sobre
a inclusão escolar, conceituando e permitindo
ao leitor a reflexão sobre uma inclusão escolar que reconheça as potencialidades dos
alunos que apresentam deficiências, Alves
(2006) que faz uma consideração referente à
composição das salas de recursos especializados e sua contribuição para a inclusão,
Rotta (2006) que trata sobre os transtornos
de aprendizagem, mas especificamente sobre
o espectro autista, entre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns livros que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão sobre a inclusão do
aluno com TEA no ensino regular, usando a
sala de recursos especializado como recurso
pedagógico para contribuir com as aprendizagens desses alunos. Nesse sentido, refletiu-se sobre as possibilidades metodológicas
do trabalho docente frente a complexidade da
inclusão nas escolas, que deve ser refletida
pelos profissionais da educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do artigo foi possível compreender a concepção de Educação Inclusiva e seu objetivo em valorizar a diversidade, considerando as diferenças e as necessidades
educativas dos alunos com TEA, principalmente quando estão ingressando na escola regular
e obrigatória.
Nesse sentido, entendeu-se a importância que a escola e seu corpo docente têm, e
por isso é necessário que estejam preparados para contribuir com a inclusão desses alunos,
considerando as suas especificidades frente aos desafios do novo contexto educativo, compreendido como a escola regular.
Entendeu-se o conceito do TEA, enquanto distúrbio do desenvolvimento, que foi de
grande importância, porque com ele foi possível refletir sobre as especificidades deste transtorno do desenvolvimento, descrevendo o seu percurso histórico que foi fundamental para as
informações e conceituações atuais sobre o TEA e as suas necessidades frente a educação
escolar.
Por meio do desenvolvimento da pesquisa bibliográfica foi possível descrever as ações
de ensino que contribuem para a inclusão do aluno com TEA, levando em consideração as
necessidades educativas dessa criança, suas características e potencialidades, que são fundamentais para que o professor especializado possa elaborar um plano de ações que garanta
a sua inclusão escolar.
Contudo, buscou-se apontar as contribuições do AEE para a educação escolar dos
alunos com TEA, compreendendo que o trabalho do professor especializado é de grande
importância, porque possibilita atividades adaptadas aos alunos para que possam participar
das aulas nas salas regulares, porém é importante ressaltar que o trabalho do professor
especializado deve ser proposto em colaboração com o professor da sala regular, para que
possam trocar informações e experiências que são de grande importância para a inclusão
do aluno com TEA.
Conclui-se que, a inclusão do aluno com TEA na escola regular é possível, desde que
a escola esteja preparada para receber este aluno, que organize seu espaço e tenha um planejamento de ações colaborativas para oferecer uma rotina a este aluno e assim contribuir
com o seu desenvolvimento escolar na escola pública.
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