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EDITORIAL
MOACIR ALVES RIBEIRO
Diretor Administrativo do Instituto de Amparo ao Excepcional –
INAMEX Nhandeara – SP
inamex@terra.com.br
“GENTE CUIDANDO DE GENTE!”
Para termos conhecimento do “quão” é importante cuidarmos de
pessoas que precisam da “gente”, como nas questões de amparo,
cuidados especiais e de nossa solidariedade, conheça um pouquinho
de nosso trabalho na INAMEX (Instituto de Amparo ao Excepcional).
Esta Instituição intitulada de “INAMEX”, foi fundada há mais de
30 anos na cidade de Nhandeara – SP. Ela acolhe por volta de
64 mulheres com necessidades especiais e muitas delas têm
deficiências físicas, mentais e ainda foram abandonadas por suas
famílias e/ou sociedade.
O instituto INAMEX é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos
que se dedica exclusivamente a dar amparo a essas internas, que além dos abusos sofridos, foram
negligenciadas pela sociedade e por seus familiares, sendo algumas totalmente órfãs. Nesse sentido,
elas recebem diariamente o amparo e o carinho de “gente que cuida de gente”, são eles: médicos
gerais e psiquiatras, fisioterapeutas, enfermeiras, psicólogos e pedagogos, nutricionistas, médicos
odontológicos; contando ainda com a direção e seus assistentes que cuidam desde à copa-cozinha,
lavanderia, enfermaria, leitos, espaços físicos de lazer, trabalhos artesanais dentre outros, 24 horas
por dia em turnos de revezamento.
É importante ressaltar que o INAMEX tem como principal mantenedora a “Loja Maçônica São João
de Nhandeara” que conta com a ajuda de órgãos públicos municipais e estaduais e de seus
colaboradores anônimos. Porém, mesmo assim enfrenta crises financeiras não somente pelo
contexto pandêmico que estamos vivenciando atualmente, mas também por tratarem de internas
que têm doenças crônicas que exigem cuidados mais especiais com gastos de remédios, exames
e tratamentos que não estão totalmente disponíveis em nosso Sistema de Saúde (SUS).
Vale lembrar que mesmo com todas essas dificuldades, o INAMEX tem o prazer de cuidar de suas
internas com todo amor e carinho que elas precisam e também com muita “transparência” em expor
publicamente aos seus colaboradores, suas receitas e gastos de forma explícita. Desse modo, este
trabalho merece toda nossa consideração e solidariedade, pois como muitas instituições que “cuidam
de gente” e que carecem de apoio e ajuda de outros órgãos (públicos e privados), esta instituição
tem um olhar atento, mais humano e solidário por esta causa tão especial, “cuidar de mulheres
tão especiais” que nunca receberam tanto amor, carinho, amparo e dedicação como recebem no
INAMEX.
Por isso, é importante lembrarmos que se fizermos a nossa parte, cuidarmos de “gente que precisa
da gente”, faremos uma sociedade melhor, mais justa e humanitária e daremos a estas pessoas, a
dignidade de se tornarem pessoas também muito melhores. E, o INAMEX tem esta meta, propiciar um
futuro melhor a suas internas para fazerem jus de uma vida melhor e saudável, podendo envelhecer
com dignidade. Por fim, nossos agradecimentos a vocês leitores que contribuem e compadecem
desta causa tão nobre “cuidar de gente como a gente”!
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AS TICS COMO FERRAMENTA DE ENSINO APRENDIZAGEM
NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
RESUMO: Este artigo tem como ênfase apresentar algumas formas de utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) como um conjunto de recursos tecnológicos que, proporcione
aos professores a criação de novas estratégias de ensino aprendizagem onde as habilidades e
potencialidades dos alunos sejam desenvolvidas de uma forma mais dinâmica e eficaz, o professor
será um estimulador, mediador e criador de ambientes de aprendizagem em que a alfabetização e
letramento sejam contempladas de forma qualitativa, terá como objetivo despertar a curiosidade, a
pesquisa e a busca de informações através de meios tecnológicos pertencentes a realidade atual
e globalizada, e para que esse processo de fato acontece é necessário que haja a capacitação
dos professores, o comprometimento com sua formação continuada e sua prática pedagógica,
favorecendo a inclusão digital e social dos alunos.

Palavras-chave: Estratégias; Ensino Aprendizagem; Professor Mediador; Ambientes de Aprendizagem;
Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente estamos em uma sociedade totalmente globalizada onde os meios de
comunicação estão cada vez mais rápidos, dinâmicos e presentes na rotina da
maioria da população brasileira e em todas as áreas do saber.

Desde a primeira infância as crianças são atraídas pelas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), como meio de entretenimento; na área da educação quando são usadas
como instrumento de ensino possibilitam uma aprendizagem mais versátil, porque estimula
a percepção, propicia mais possibilidades de exploração de conteúdos pelos estudantes de
uma forma mais significativa, permitindo que o conhecimento adquirido seja realmente assimilado pelo aluno, portanto é inevitável que tais tecnologias sejam utilizadas como estratégias
de ensino aprendizagem na alfabetização e letramento.
A dualidade de realidades, na qual as pessoas se encontram hoje: a real e a virtual,
impulsiona-as a refletir e rever as práticas pedagógicas. Segundo Moran (2000, p.12), “as
tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o estar juntos e o
estar conectados à distância".
Dessa forma é impossível que a escola ignore essa carga de informações, softwares
gerados e divulgados quase que instantaneamente sem inseri-los no contexto educacional,
ao utilizar tais recursos o professor garantirá os direitos de aprendizagem de seus alunos e
durante o processo de alfabetização e letramento criará estratégias de ensino aprendizagem
que possibilitem um maior contato com as novas tecnologias da comunicação onde a prática docente propiciará reflexões e descobertas de novas habilidades a serem contempladas
pelas TICs.
Portanto propiciar aos professores e estudantes um contato constante com as TICs
proporcionará uma dupla ação educativa, permitindo gerar uma nova competência para que
professores e estudantes possam atuar em um novo contexto social influenciado por tecnologias de comunicação que favoreçam novas formas de aprender os conteúdos transmitidos,
para que os mesmos não passam simplesmente pela escola, sem que de fato sintam-se parte
integrante da mesma ou que venham fazer parte do fracasso escolar.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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A IMPORTÂNCIA DOS PROFESSORES
EM POTENCIALIZAR O PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS ATRAVÉS DAS TICS

A integração das ferramentas tecnológicas, no processo de ensino aprendizagem,
requer novas habilidades dos professores, ou
seja, Para Oliveira (on line, 2010), “as tecnologias da informação e comunicação (TIC)
possibilitam que os docentes complementam
as atividades tradicionais de ensinamento
com novas atividades e recursos de aprendizagem”.

Pois o processo de alfabetização utilizando as TICs possibilita tanto aos educadores quanto para os alunos uma aprendizagem mais versátil, contextualizada, rápida
e dinâmica, desta forma há necessidade de
alterar-se a apresentação e organização dos
conteúdos curriculares, pois os mesmos não
podem mais serem apresentados de forma
descontextualizada sem fazer parte da realidade dos estudantes onde o aluno simplesmente venha absorver as informações passadas pelos professores.

As propostas de realização das atividades, distribuição dos tempos, definição das
formas de participação do docente e sua interação junto aos alunos nesse processo é
de extrema importância, pois o papel do professor é essencial nessa nova dinâmica de
aprendizagem como mediador, articulador e
responsável pela criação de estratégias de
ensino aprendizagem que contemple todas as
especificidades de seus alunos, com ênfase
em uma educação de qualidade e autonomia,
assumindo um novo papel nesse processo, a
partir do momento em que reflete, repensa e
refaz sua prática pedagógica.

O professor mediador, questiona, auxilia e incentiva os alunos para que em meio à
tanta informação não se dissipam e percam o
foco da situação proposta, portanto alfabetização e letramento não podem ser concebidas
de forma isolada e sim como complementares e cabe ao professor gerenciar as estratégias tecnológicas que propiciem um ensino
de qualidade, fato que pode ser observado na
fala Moran (2000, p.12), “se ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado
as melhores soluções há muito tempo. Elas
são importantes, mas não resolvem as questões de fundo”.

Quando o professor utiliza as novas tecnologias a seu favor em suas aulas, as mesmas tornam-se mais dinâmicas e atraentes
para os alunos, isso não quer dizer que o professor não terá o compromisso de escolher
materiais e estratégias boas onde os alunos
poderão ser agentes ativos no processo de
ensino aprendizagem, através da interação,
participação e intervenções pedagógicas produtivas que farão com que esses alunos possam descobrir novas formas de assimilação
de conhecimentos.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O processo de alfabetização não acontece de forma sequenciada e cumulativa é
uma aprendizagem que se inicia antes mesmo da criança ingressar na escola, porque
através da interação com o meio a qual ela
está inserida vários conhecimentos são lhe
passados sejam através da cultura ou do convívio com as pessoas que a rodeiam e percorre um longo caminho de hipóteses a respeito
do sistema convencional, o alfabético.

Atualmente o aluno chega à escola como
sujeito falante, com capacidade de produzir e
entender estruturas linguísticas relativamente
complicadas, pois já participa ativamente de
interações sociais onde estabelece relações
e dá significado aquilo que aprende, ou seja,
o aluno não é uma tabula rasa, carrega consigo experiências linguísticas onde o meio o
qual está inserido é carregado de conceitos
e informações, pois podemos afirmar que a
aprendizagem ocorre em todos os lugares, a
partir do momento em que a criança percebe
o mundo que a cerca.

Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997):
O domínio da língua, oral e escrita, é
fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e
defende pontos de vista, partilha ou constrói
visões de mundo, produz conhecimento. Por
isso, ao ensiná-lo, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o
acesso aos saberes linguísticos necessários
para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1997, p.23).

Devemos pensar que a escola deve ser
um lugar privilegiado no sentido de proporcionar ao aluno uma proposta pedagógica que
possibilite uma formação cidadã adequada às
necessidades do mesmo, tendo em vista que
sujeito queremos e devemos formar, como
atuará na sociedade, quais serão as interações e intervenções que este sujeito fará no
meio social ao qual está inserido.

Portanto, a responsabilidade do professor perante este aluno é maior, pois cabe a
ele promover situações onde os alunos possam organizar e expressar suas ideias oralmente e por escrito, fazendo com que haja o
avanço no desenvolvimento de suas competências como um ser falante, leitor e escritor,
preparando-o para o exercício da cidadania,
portanto utilizar novas estratégias de ensino aprendizagem como as TICs possibilita
ao professor criar ambientes alfabetizadores
estimulantes e de qualidade que dialoguem
com a realidade o aluno, desta forma através de interações e intervenções produtivas
poderá estimular o educando à avançar em
sua hipótese de escrita de forma significativa,
garantindo-lhes acesso aos novos meios de
comunicação e informação.
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

10

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Como educadores devemos propiciar
à estes educandos uma educação globalizada, contextualizada que estimule o senso
crítico e lhe de aptidão à tomar decisões, neste sentido podemos afirmar que o processo
de alfabetização inclui diversas variantes que
implicam no desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e social do educando, desta
forma quanto mais consciência o professor
tiver desse processo de obtenção de conhecimento maior será o desenvolvimento do
aluno durante o processo de alfabetização e
letramento, assim o professor poderá conduzir de forma qualitativa, agradável e produtiva
o processo de ensino aprendizagem através
de estratégias diversificadas para que o aluno
consiga êxito durante a apropriação do sistema de escrita com autonomia, ou seja que
este educando esteja alfabetizado e letrado
para o mundo.

AS TICS COMO ESTRATÉGIAS DE
ENSINO APRENDIZAGEM E SUAS
VANTAGENS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

O contato com as TICs permite, a aquisição de uma aprendizagem transdisciplinar,
onde favorece ao educando a assimilação de
vários assuntos ao mesmo tempo sem que
haja uma carga exagerada de conteúdo é
neste aspecto que reside a importância que
as TICs desempenham no 1º ciclo de aprendizagem, na medida em que proporcionam
aprendizagens diversificadas e aquisição de
novos conhecimentos pelos alunos.

A transdisciplinaridade é geralmente entendida como colaboradora de algumas áreas do conhecimento na construção do saber
com o objetivo de compreender a realidade,
bem como a descoberta de alternativas e potencialidades de atuação sobre ela, de forma
a poder transformá-la. Baseando-se neste caráter transdisciplinar é notável que as TICs
podem e devem ser utilizadas tanto nas áreas curriculares disciplinares como nas novas
áreas curriculares não disciplinares (Área de
Projeto e Estudo Acompanhado).

Como estratégia de ensino aprendizagem podem constituir-se como auxiliares através da utilização de jogos ou exercícios que
desenvolvem competências gerais ou conhecimentos em áreas específicas, possibilitando
ao professor uma maior intervenção pedagógica com foco nas dificuldades apresentadas
por cada educando.

Da mesma forma que utilizamos na escola livros, cadernos, lápis e o quadro negro,
as TICs também podem ser utilizadas para a
realização de muitas atividades diferentes em
várias áreas curriculares.
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Na Língua Portuguesa as TICs podem
facilitar o desenvolvimento de formas criativas
do uso da língua, como aquisição do sistema
de escrita através de softwares ou jogos que
estimulem o cognitivo do educando, contribui
para a expansão do vocabulário, os conhecimentos acerca da escrita e a construção
da coerência da representação verbal, pois
devido ao fato das crianças estarem desde
a primeira infância envolvida com as TICs é
visível que a percepção e compreensão das
mesmas podem ser melhor assimiladas em
livro CD-ROM, pois é uma forma atrativa de
estimular a assimilação e interação com o
conteúdo expresso, ao contrário do suporte
de papel que não possibilita uma interação
com o objeto de estudo, isso não quer dizer que os livros convencionais devem ser
abandonados ou abolidos no processo de
ensino aprendizagem e sim que o professor
mediador propiciará novas estratégias que
englobam diversas formas de aquisição da
leitura, desta forma respeitará a peculiaridade
de cada educando.

Em Matemática as TICs surgem como
um poderoso aliado pela possibilidade de utilização de programas para abordar conceitos
matemáticos como a contagem, a numeração, a classificação, o reconhecimento de
formas e a ordenação, neste aspecto é necessário que o professor compreenda que as
atividades desenvolvidas no computador não
substituirá as atividades realizadas através da
manipulação, desta forma cabe ao professor
ser reflexivo, observador e sobretudo saber
criar situações concretas, uma vez que estas
são fundamentais na aprendizagem da Matemática.

Isto deve-se ao estágio de desenvolvimento cognitivo dos alunos do 1º ciclo de alfabetização porque é do conhecimento geral
dos docentes que recorrem a manipulação e
exploração de objetos e situações concretas
para desenvolver conceitos matemáticos. Os
objetos e conceitos matemáticos são abstratos, por isso é fundamental que tenham um
suporte físico concreto.

A possibilidade de estar em contato
com algo novo e dinâmico atrai a atenção
dos alunos possibilitando ao professor criar
novas estratégias de ensino aprendizagem
que estimulem as crianças para uma nova
forma de aprender a aprender.
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O computador gera um grande interesse para os alunos motivaram-se e realizarem
as atividades, portanto o professor deve compreender que através dessas novas abordagens de aprendizagem os alunos terão um
aumento da qualidade e da quantidade do feedback, ou seja, haverá maior facilidade para
o professor retorna assuntos anteriormente
tratados de uma forma mais dinâmica onde
a integração de aluno e professor acontecerá
de forma mais prazerosa e significativa, onde
a auto-gestão e resolução de problemas são
aliadas à capacidade de pensar criticamente, basta que as intervenções do professor
mediador sejam provocantes objetivas que
contemplem seu planejamento.

Portanto, todo processo de aprendizagem é uma via de mão dupla onde não há
improvisos e sim a execução do que foi planejado pelo professor que atuará como mediador, respeitando o ritmo de aprendizagem de
cada aluno e suas peculiaridades, para que
possa de forma clara consciente saber o que
e como avaliar seus educandos no processo
de ensino aprendizagem, onde a quantidade
não é garantia de aprendizagem e sim a qualidade prevalecerá em todo processo.

A videoconferência via Skype também é
uma ferramenta educacional muito boa para
ser utilizada em sala de aula, através dela os
estudantes podem dialogar com outros estudantes sobre o tema o qual o professor está
trabalhando em sua aula, nesta situação o
professor deve anteriormente trabalhar com
os alunos um roteiro sobre o que os mesmos
devem dialogar com outros estudantes sobre
o assunto o qual eles estão aprendendo, desta forma poderão interagir de uma forma clara
e objetiva, nota-se que em todo este processo
o direcionamento do professor é essencial,
pois será ele que direciona os estudantes no
processo de ensinagem, portanto para alfabetizar o professor poderá utilizar várias estratégias de ensino, porque o importante é que os
direitos de aprendizagem de cada educando
seja respeitado e contemplado garantindo-lhes um ensino de qualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assimilar as modificações que a vida nos apresenta especialmente se tratando de educação é inevitável deixarmos de falar de Tecnologias da Informação e Comunicação e o quanto
elas podem ser utilizadas como ferramentas potencializadoras no processo de alfabetização,
quebrando os paradigmas de uma educação tradicional regulada por práticas conservadoras
e pouco reflexivas é notório que os desafios da alfabetização são imensos, porém alfabetizar
com o uso das TICs, propiciará aos alunos aulas mais interessantes, interativas, atraentes e
inclusivas.
Além disso, devido ao fato que as TICs fazem parte do cotidiano dos educandos desde
a primeira infância, portando um professor reflexivo com um olhar diferenciado para a educação, em seu planejamento saberá introduzir os recursos midiáticos para que sua aula se
torne mais produtiva e prazerosa, com ênfase na qualidade de ensino para todos estudantes,
pois o uso da tecnologia na educação já é uma realidade no sistema educacional, sendo
necessário que o professor tenha domínio sobre ela e possa extrair todas as possibilidades
para mediar o processo de aprendizagem respeitando as particularidades de cada aluno, o
seu tempo de aprendizagem e levar em consideração que os recursos midiáticos não são a
única estratégia de alfabetização eles são instrumentos que possibilitam ao professor aportes
individuais e contextualizados.
Neste aspecto, a questão metodológica passa a ter um peso importante nas práticas de
alfabetização, no sentido de se buscar um equilíbrio entre as diferentes estratégias de ensino
aprendizagem que formam o processo de aquisição da leitura e da escrita, articuladas aos
conhecimentos e capacidades que se pretende ensinar. Segundo MORAN (2000, p.50): “É
preciso educar para usos democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias,
que facilitem a evolução dos indivíduos. Quando a criança chega à escola os processos fundamentais de aprendizagens já estão desenvolvidos de forma significativa. Urge também a
educação para as mídias, para compreendê-las, criticá-las e utilizá-las da forma mais abrangente possível”.
Portanto observa-se que através do uso das TICs os estudantes desenvolvem uma
aprendizagem mais cooperativa onde a troca de informações possibilita uma interação bem-sucedida onde aumenta a possibilidade de uma aprendizagem qualitativa.
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LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: O APRENDIZADO
DO HUMANO
RESUMO: Este artigo tem por objetivo discutir o ensino da leitura e da literatura no ensino fundamental
na perspectiva da formação humana. Com base em autores como Antonio Candido, Kátia Lomba
Bräkling e Délia Lerner – entre outros, defendemos a importância da construção da proficiência
leitora para fazer frente às necessidades sociais, mas também para a compreensão do mundo e
de nós mesmos. Para a construção destas reflexões, realizamos pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Estratégias de Leitura; Leitura Colaborativa.
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INTRODUÇÃO

E

nsinar comportamentos leitores para o alcance da proficiência leitora é uma necessidade e um direito das crianças e jovens. Para além de se ensinar a ler, o contato
com a literatura já nos anos iniciais da escolaridade envolve práticas que precisam
ser revistas, estudadas, problematizadas, especialmente pelas escolas e seus professores.
Revisitar estes conceitos e prática é o objetivo geral que norteia este trabalho.
Ainda que há décadas se reflita sobre o potencial que tem a leitura na vida das pessoas
(Antonio Cândido 1988; Isabel Solé 1998; Roger Chartier 1999; Delia Lerner 2002), esta não
é uma questão resolvida no interior das escolas e na sociedade.
Saber sobre as estratégias nas quais o leitor proficiente se apoia ao ler e dominar formas de mobilizá-las no estudante é fundamental. Selecionar obras que primam pela qualidade
literária, abrindo espaço para que o leitor possa delas se aproximar e construir seus sentidos
numa íntima relação entre o texto e seus saberes prévios implica em humanização.
Para Antonio Candido (1998), a literatura:
É fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade,
inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, pode
ter importância equivalente à das formas conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, grupal ou escolar. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas
e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas
normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles (CANDIDO, 1998).

É, portanto, um imperativo que consideremos a leitura e a literatura em suas dimensões
didáticas e sociais, qualificando-a objetiva e subjetivamente. Sustentamos nossas reflexões
com base em pesquisa bibliográfica, com foco nos aspectos qualitativos das pesquisas, buscando compreender o aprendizado e o ensino da leitura, além do impacto que a literatura
desempenha na formação dos sujeitos.
Para que estas aprendizagens se sedimentem, os professores precisam oferecer oportunidades qualificadas aos estudantes.
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LITERATURA NO ENSINO
FUNDAMENTAL: O APRENDIZADO DO
HUMANO
Desde muito cedo as crianças se entregam ao encantamento da palavra escrita. Ainda bebês, atraídas pela musicalidade da voz
de quem lê para elas e lhes mostra o colorido
e a textura dos livros. Depois, na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, esta atração vai se ampliando pela
sedução das narrativas que lhes permitem
adentrar cada vez mais o mundo da ficção,
da imaginação, da subjetividade.
E é assim que, num misto de suspense,
de medo e de surpresas vão conhecendo A
bruxa que convida para ir à sua festa, A casa
sonolenta, a Princesa que perde o sapatinho,
O lobo que se faz passar pela vovó, Os três
porquinhos que constroem suas casas cada
um à sua maneira, A madrasta que conversa
com seu espelho mágico. Mas não são apenas as narrativas que encantam: também as
parlendas, as cantigas, as trava-línguas, os
poemas.
Diante de cada texto, uma experiência
literária. E vão se construindo preferências,
relações de afeto, não apenas pelo próprio
texto, mas também por quem lê para as crianças: os pais, avós, irmãos mais velhos, tios,
professores [...]. Nesta construção de repertório de histórias de diferentes gêneros textuais
é comum o pedido reiterado: ”. Lê de novo!
. . .” – Como uma forma de prolongar o prazer
da escuta, da imaginação, do transporte para
outros mundos...
E nesse processo, construímos nós
mesmos, não fazemos gente [...]. Nas palavras de Antonio Cândido (2011, p. 6):

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita
sob pena de mutilar a personalidade,
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos
humaniza. Negar a fruição da literatura é
mutilar a nossa humanidade. Em segundo
lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo
fato de focalizar as situações de restrição
dos direitos, ou de negação deles, como
a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela
tem muito a ver com a luta pelos direitos
humanos (CÂNDIDO, 2011, p. 6).

Quando a leitura e a literatura são apresentadas pelos professores às crianças no
início do ensino fundamental cumprem-se
diversos propósitos didáticos que vão se diversificando e se ajustando em decorrência
das intenções didáticas, em geral atreladas
às propostas curriculares e ao projeto político
pedagógico de cada escola.
Uma das modalidades de leitura iniciais
é a leitura em voz alta feita pelo professor.
Nesta modalidade, usada principalmente mas não só - quando os alunos ainda não
leem por si mesmos, o professor lê para seus
alunos. Desta forma, mais do que compartilhar o enredo de uma história, compartilhe a
linguagem escrita, a forma como o texto está
organizado, o título da obra, do autor, do ilustrador. Esta leitura em voz alta precisa ganhar
um lugar de destaque no tempo didático.
Precisa cercar-se de uma intencionalidade clara por parte do professor, que é
quem conduz mais diretamente a atividade.
Para isso, a seleção cuidadosa do texto que
vai ser lido, o preparo da leitura pelo professor, a entonação de sua voz, fazem parte do
planejamento. Mas as crianças não devem
ouvir passivamente a leitura feita pelo professor.
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Antes da leitura, em torno do título, do
autor, da imagem da capa, é altamente recomendável que o professor instigue a curiosidade dos alunos, pesquise seus saberes prévios, acione suas capacidades de antecipar
sobre o que tratará o texto. Após e durante
a leitura checar as antecipações também faz
parte do comportamento leitor. Abrir espaço para uma roda de conversa para que os
alunos possam expressar seus sentimentos,
suas opiniões, a partir do lido, enriquece fortemente a prática leitora.
Nas palavras de Lerner:
Entre os comportamentos do leitor que
implicam interações com outras pessoas acerca dos textos, encontram-se, por
exemplo, as seguintes: comentar ou recomendar o que se leu, compartilhar a
leitura, confrontar com outros leitores as
interpretações geradas por um livro ou
uma notícia, discutir sobre as intenções
implícitas nas manchetes de certo jornal. . . Entre os mais privados, por outro lado, encontram-se comportamentos
como: antecipar o que segue no texto,
reler um fragmento anterior para verificar
o que se compreende, quando se detecta
uma incongruência, saltar o que não se
entende ou não interessa e avançar para
compreender melhor, identificar-se com
o autor ou distanciar-se dele assumindo
uma posição crítica, adequar a modalidade de leitura — exploratória ou exaustiva, pausada ou rápida, cuidadosa ou
descompromissada. . . — aos propósitos
que se perseguem e ao texto que se está
lendo [...] (LERNER, 2002, p.62.)

É assim que defendemos a aproximação com práticas leitoras muito cedo, antes
ainda de as crianças terem compreendido o
sistema de escrita alfabético. Nesse sentido,
é preciso esclarecer qual é a concepção de
leitura que norteia nossas reflexões.
Com apoio em vários autores (Lajolo
2001; Lerner 2002; Bräkling, 2004; Colomer
2007; Chartier 2009) – entendemos que ler é
atribuir sentido ao texto escrito, numa intera-

ção entre o leitor, seus saberes, suas circunstâncias, e o autor, consideradas as condições
em que se deu a produção daquele texto.
Para Bräkling:
[...] ler é tanto uma experiência individual e única, quanto uma experiência interpessoal e dialógica. E isso nos remete
diretamente à natureza do processo de
leitura. Toda leitura é individual porque
significa um processo pessoal e particular
de processamento dos sentidos do texto.
Mas toda leitura também é interpessoal
porque os sentidos não se encontram no
texto, exclusivamente, ou no leitor, exclusivamente; ao contrário, os sentidos situam-se no espaço intervalar entre texto
e leitor. (2004, p.3) – grifos da autora
(BRÄKLING, s/d).

Uma outra modalidade de leitura que
merece especial destaque na escola é a leitura colaborativa ou leitura compartilhada. Sua
prática – para ser eficaz – depende muito da
qualidade da mediação do texto lido. Depende da percepção do grupo de alunos, de suas
experiências leitoras.
Isso porque caberá ao mediador – no
caso das escolas – ao professor – a seleção
do material, seu estudo, planejamento e preparo para aproximação dos alunos ao texto.
Trata-se de um trabalho coletivo, construído a
muitas vozes, fruto de muitas reflexões, com
um único objetivo: construir os sentidos do
texto lido. E muitas vezes, constroem-se mais
de um sentido para um mesmo texto. É oportuno o que nos diz Bräkling (op.cit.) a respeito:
Um aspecto importante de salientarmos
é o fato de que as palavras são constituídas por um significado — que é estável,
que é recuperável pelos falantes de uma
determinada língua em um determinado
momento histórico — e também por um
conjunto de sentidos — que são decorrentes das experiências pessoais de cada
um, constituídos a partir das referências
particulares de cada falante ao longo da
vida. Significado e sentidos constituem
um amálgama indissolúvel, de tal forma
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que uma palavra nunca será a mesma
para diferentes pessoas, embora possa
ser compreendida no que tem de generalizável (BRÄKLING, op.cit.).

Considerar então esta diferença entre
significado e sentido torna ainda mais ampla
e mais rica a experiência de ler. Ao se desenvolver com os alunos a leitura colaborativa,
todos – professores e alunos se empenham
em colaborar para refinar os sentidos possíveis daquele texto. Ao professor – leitor mais
experiente – cabe ajudar a tirar as camadas
ocultas, não visíveis para os alunos. Cabe
iluminar as sombras, as fissuras que o texto
possa conter e que precisam ser acessados
conjuntamente, para que se pense, e reflita,
se estabeleçam relações, se leia de fato.
A esse respeito são preciosas as palavras de Roger Chartier (1999, p. 77):
[...] O leitor é um caçador que percorre
terras alheias. Apreendido pela leitura, o
texto não tem de modo algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui
seu autor, seu editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em
seu princípio, esta liberdade do leitor que
desloca e subverte aquilo que o livro lhe
pretende impor. Mas esta liberdade leitora
não é jamais absoluta. Ela é cercada por
limitações derivadas das capacidades,
convenções e hábitos que caracterizam,
em suas diferenças, as práticas de leitura.
Os gestos mudam segundo os tempos e
lugares, os objetos lidos e as razões de
ler (CHARTIER, 1999, p. 77).

A título de exemplo, vamos compartilhar e problematizar uma situação de leitura
colaborativa com alunos do 5º ano do ensino
fundamental de uma escola pública estadual
paulista. Trata-se de um poema de Manuel
Bandeira que está no material “Aprender
Sempre” da SEESP.
Este material é organizado em cadernos
para os professores e os alunos, num total de
quatro volumes. Composto por sequências didáticas, o objetivo é apoiar a recuperação de

aprendizagens dos alunos do ensino fundamental e médio. O título da sequência didática
é “Poemas Concretos”. O poema selecionado
tem o título de “Namorados”.
Encaminhamentos sugeridos que o professor desenvolva com os alunos antes da
leitura:
• Na opinião de vocês, qual será o assunto do poema?
• Vocês acham que todo poema fala
de amor?
• Vocês gostam de ler poemas? Por
quê?
• Vocês já leram algum livro de poemas? Qual?
(Perguntas iniciais dirigidas à turma,
para sondagem dos saberes prévios acerca
do gênero textual).
Agora vamos ler o poema e pensar sobre nossas hipóteses – Primeira leitura na íntegra do poema para aproximação inicial.
“Namorados”
O rapaz chegou-se para junto da moça
e disse:
-Antônia, ainda não me acostumei com
o seu corpo, com sua cara.
A moça olhou de lado e esperou.
-Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada?
A moça se lembrava:
-A gente fica olhando...
A meninice brincou de novo nos olhos
dela.
O rapaz prosseguiu com muita doçura:
-Antônia, você parece uma lagarta listrada.
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A moça arregalou os olhos, fez exclamações.
O rapaz concluiu:
-Antônia, você é engraçada! Você parece louca (BANDEIRA, 1930).
Alguns aspectos possíveis de serem refletidos pelo professor:
• Por que na sequência didática se
propõe uma série de perguntas antes da leitura do poema?
As perguntas antes da leitura podem
estar a serviço de estimular o leitor a buscar
pistas no título, nas ilustrações, nos autores,
na capa do livro sobre o possível conteúdo da
obra. Trata-se de uma importante estratégia
de leitura: a antecipação.
• Poderíamos acrescentar outras?
Quais?
Perguntas sobre o autor, se os alunos o
conhecem, se já leram outras obras/poemas
dele também podem contribuir para possíveis
antecipações mais ajustadas. Exemplo: se já
leu uma ou duas obras de Vinicius de Moraes. Quando se considera o autor já se cria
uma expectativa do gênero que ele costuma
escrever, do estilo que usa, da temática que
costuma adotar nos textos.
• Que boas perguntas o professor poderia fazer ao final do poema?
Iniciar uma conversa em torno da verificação das respostas dadas antes da leitura;
voltar à comparação feita pelo rapaz: a relação entre uma criança e uma lagarta listrada;
a forma como o conhecimento do outro se dá
pela observação e convivência; a quebra do
sentido construído até então quando o rapaz
diz “Você parece louca”. O que significa a
expressão louca no poema? Certamente não
se trata de louca no sentido de alguém que
não funciona bem da cabeça, mas possivelmente louca por ser engraçada, por Antônia

lhe suscitar a mesma emoção e surpresa que
tem ao ver uma lagarta listrada.
Qual relação o poema tem com o título
do livro (Libertinagem)?
Libertinagem - Liberdade que se entrega à paixão – Há coerência, por se tratar de
jovens se entregando a um sentimento.
• Como podemos compreender o poema? Afinal, é um poema de amor?
Sim, por todas as discussões realizadas
antes. Podemos inferir que se trata de um
princípio de namoro infantil, adolescente, em
que o rapaz quer confessar sua admiração à
moça, mas não sabe ainda muito bem como
fazer isso.
Todas as crianças da sala – mesmo os
que ainda não compreenderam o sistema de
escrita podem participar desta atividade sobre o poema? Como?
Todas as crianças podem participar
dessa conversa porque o que está em jogo é
a construção de sentidos de um texto e o fato
de algum aluno ainda não ter compreendido
o sistema de escrita não é impedimento para
isso. O estudante ouve e pode participar comentando e colaborando para a construção
de sentidos que ocorre no coletivo.
O exemplo acima – como se pode ver
– não deixa os alunos sozinhos diante do
texto. A situação didática proposta valoriza
a reflexão, o olhar para aspectos do poema
de Bandeira que provavelmente as crianças
não enxergam sozinhas. Neste movimento de
ler, é imprescindível que o professor situe os
alunos temporalmente. O poema foi escrito
em 1930, portanto há nove décadas. Naquele
momento, as aproximações, o namoro, era
diferente do que é hoje. Esclarecer estes aspectos permite uma leitura mais precisa, com
construções de sentido.
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Cabe refletirmos, considerando a concepção anunciada sobre o que é ler, que a
leitura colaborativa é a modalidade de leitura
que, por excelência, ensina a ler. E isto não
ocorre apenas com crianças. Em todas as
idades, enfrentamos textos difíceis dos quais
podemos nos aproximar mais e melhor, se
pudermos compartilhar a construção de seus
sentidos com outros leitores.
Nesta construção, confrontamos o que
pensamos com o que pensam nossos pares.
Comparamos as nossas percepções com as
dos outros. Tentamos compreender como
chegaram a determinadas conclusões, identificamos quais partes do texto lhes autorizam
a pensar de uma determinada forma. Ampliamos e aprofundamos nosso olhar, dialogando
com o autor e com os demais leitores.
Ler não é então uma prática individual.
É uma prática coletiva mesmo quando lemos
sozinhos, pois trazemos presentes muitas vozes, muitas experiências vividas, muitas memórias, além da nossa própria voz e da voz
do autor.
Não lemos sempre da mesma forma,
pois nossas leituras são guiadas pelas suas
finalidades. É diferente lermos para estudar,
para seguirmos uma receita, para nos emocionarmos com um texto poético, para nos
atualizarmos sobre um assunto do momento,
para buscarmos uma informação específica...
A esse respeito, nos esclarece Bräkling:
Em cada uma dessas circunstâncias,
lê-se por diferentes motivos, o que determina diferentes procedimentos de lidar com o
material de leitura. Na sala de espera de um
dentista, lemos para passar o tempo até que
a consulta anterior à nossa termine e possamos ser atendidos. Como não sabemos,
exatamente, quanto tempo demora a espera, quando lemos uma revista, primeiramente
passamos por toda ela, inspecionando artigos, apreciando imagens para, só depois,

se ainda der tempo, voltarmos para alguma
reportagem ou notícia que nos tenha interessado mais. Quando estamos em casa e, antes de dormir, tomamos um livro para ler, ao
contrário, lemos o livro linearmente, do começo até onde o sono nos permitir. Quando
estamos procurando livros para estudar determinado tema, consultamos o índice, lemos
a apresentação, a orelha à busca de pistas
que nos indiquem se o assunto será tratado
no livro, e em que parte. Uma vez localizada
a parte, lemos o resumo inicial do artigo — se
houver — para conferirmos o conteúdo. Quando vamos participar de uma leitura dramática,
estudamos o texto, em especial os personagens que vamos — ou poderíamos — representar, para ler com dramaticidade, em voz
alta. A cada situação de leitura, portanto, em
virtude de sua finalidade, cabe determinados
procedimentos (BRÄKLING).
Todos estes procedimentos de que nos
fala a autora precisam ser ensinados para serem aprendidos. Precisam ser modernizados,
compartilhados. E o professor deve servir de
guia para a conquista da proficiência leitora.
É interessante pensarmos com Solé
(1998, p. 72). Para esta autora,
[....] Consideramos as estratégias de compreensão leitora como um tipo particular
de procedimentos de ordem elevada [...]
que não estão sujeitas de forma exclusiva a um tipo de conteúdo ou a um tipo
de texto, podendo adaptar-se a diferentes
situações de leitura; envolvem os componentes metacognitivos de controle sobre
própria compreensão, pois o leitor especialista, além de compreender, sabe que
compreende e quando não compreende
(SOLÉ, 1998, p. 72).

Não é possível, desta forma, considerarmos a formação de leitores autônomos,
capazes de aprender a partir dos textos que
leem, sem focarmos nas estratégias e os procedimentos de leitura.
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Seja qual for a finalidade da leitura, ou
o motivo que nos leva a ler, mobilizamos diferentes estratégias de leitura, ainda que de
forma inconsciente. Estas estratégias precisam ser mobilizadas pelo professor e a leitura
colaborativa favorece muito esta mobilização.
Assim, as situações didáticas coletivas,
guiadas pelo professor, envolvendo a leitura
de um texto, não podem ser organizadas de
maneira espontaneísta. Ao contrário, devem
ser construídas com intencionalidade. Cada
questão, cada apontamento, cada movimento
no sentido de fazer circular as informações
referentes ao texto, abarcam uma e outra estratégia leitora.
Bräkling (2014, p.10), se refere aos
“conteúdos e leitura” indispensáveis de serem propostos aos estudantes. Para a autora,
estes conteúdos são os mesmos ao longo
da escolaridade, considerados os diferentes
ciclos e níveis de ensino. O que os diferencia, é o grau de complexidades dos textos e
gêneros selecionados. É desta forma que ela
organiza estes conteúdos:
a) estratégias de leitura:
a. ativação de conhecimento prévio e
seleção de informações;
b. realização de inferências;
c. antecipação de informações;
d. localização de informações no texto;
e. verificação de inferências e antecipações realizadas;
f. articulação de índices textuais e contextuais;
g. redução de informação semântica:
construção e generalização de informações;
b) procedimentos de leitura:
a.

leitura inspecional;

b.

leitura tópica;

c.

leitura de revisão;

d.

leitura item a item;

e.

leitura expressiva

O fundamental, seja qual for o texto ou
gênero selecionado para o trabalho com a
leitura, é que as atividades se coloquem em
situações reais de uso. Ou seja, que façam
parte das práticas sociais e que os alunos as
reconheçam como tais. Que se eliminem da
escola os pseudo textos, as práticas escolarizadas, que rompem com os textos reais e as
situações que circulam socialmente.
Na escola, é preciso que os alunos se
defrontem com diferentes gêneros textuais,
identificando onde circulam, quem os escreveu, para quem, com qual finalidade. Compreender o contexto em que os textos foram
produzidos faz parte de uma apreensão mais
refinada de seus sentidos. Assim, textos das
esferas jornalística (notícia, reportagem, entrevista, charge, editorial); cotidiana (adivinhas,
anedotas, parlendas, cantigas, bilhetes, provérbios); científica (artigos, conferências, relatórios, palestras); literária (contos, contos de
fadas, contos de terror, contos de artimanha,
crônicas, fábulas, lendas, poemas, romances,
textos dramáticos, cordéis) – por exemplo,
precisam fazer parte do cotidiano escolar.
A leitura literária merece destaque nos
currículos escolares, porque mais do que ensinar a ler, a literatura nos permite transcender
nossa condição humana. A literatura nos permite pensar quem são os outros, o que é o mundo
e, neste movimento, quem somos nós mesmos.
Para Amarilha (2010),
Literatura é arte e comunicação., assim
como arte é testemunho da inventividade humana, tendo como matéria-prima a
palavra, e como comunicação o discurso
que se oferece ao diálogo promovendo
a experiência da interlocução na busca
pelo outro para se fazer entender e se
completar (AMARILHA, 2010).
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Podemos então pensar que a literatura se relaciona com nosso legado humano,
com nossas memórias. Ela é catalisadora de
nosso percurso cultural, expressão situada de
nossos valores, anseios e posições diante do
mundo, do ser humano, das nossas subjetividades.
Reforçando e ampliando estas ideias,
temos em Antonio Cândido (1988), que:
[...] a literatura aparece claramente como
manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo
e não há homem que possa viver sem
ela, isto é, sem a possibilidade de entrar
em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas
as noites, ninguém é capaz de passar as
vinte e quatro horas do dia sem alguns
momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono
a presença indispensável deste universo,
independentemente da nossa vontade.
E durante a vigília a criação ficcional ou
poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está
presente em cada um de nós, analfabeto
ou erudito, como anedota, causo, história
em quadrinhos, noticiário policial, canção
popular, moda de viola (CÂNDIDO, 1988).

Podemos refletir então que, negar aos
estudantes de todas as idades, de todas as
classes sociais, nas mais diversas situações,
a oportunidade do encontro, da interação, da
fruição literária, é negar-lhes a oportunidade
de se constituírem como sujeitos plenos, capazes de analisar, sentir, criticar a realidade.
Mais do que isso: é negar-lhes a oportunidade de serem construtores de novas possibilidades.
Ainda com apoio em Antonio Cândido
(1988), temos que:
Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de
acordo com os seus impulsos, as suas
crenças, os seus sentimentos, as suas
normas, a fim de fortalecer em cada um
a presença e atuação deles. Por isso é

que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso
de instrução e educação, entrando nos
currículos, sendo proposta a cada um
como equipamento intelectual e afetivo.
Os valores que a sociedade preconiza,
ou os que considera prejudiciais, estão
presentes nas diversas manifestações da
ficção, da poesia e da ação dramática. A
literatura confirma, nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os
problemas. Por isso é indispensável tanto
a literatura sancionada quanto a literatura
proscrita; a que os poderes sugerem e a
que nasce dos movimentos de negação
do estado de coisas predominante (CÂNDIDO, 1988).

A partir das reflexões de Cândido, é
possível refletirmos que a literatura nunca é
neutra, indiferente ou inofensiva. Ela nos afeta. Nos atinge, nos faz pensar e sentir. Tem
a força de incentivar reflexões refinadas sobre todo e qualquer tema, todo e qualquer
anseio ou sentimento. Nos coloca em alerta
e ao mesmo tempo pode nos confortar, nos
trazer alento para os sofrimentos da vida e
do mundo.
A literatura tem a força de fazer aflorar
em nós as nossas sensibilidades, as nossas
idiossincrasias, nossos afetos mais profundos.
Se o acesso e a compreensão da literatura se
constroem, são passíveis de serem ensinados
e aprendidos, como negar esta possibilidade
às nossas crianças e jovens? Como negar a
nós mesmos um intenso e contínuo investimento em nossa proficiência leitora?
A despeito de toda a importância da
leitura e da literatura como constituidoras dos
sujeitos, ler exige esforço. Não é algo dado.
Muitas variáveis precisam ser consideradas
para que os alunos se integrem numa comunidade de leitores: o tempo didático, a qualidade dos títulos selecionados, as situações
didáticas organizadas, o espaço para que as
opiniões e preferências sejam explicitadas e
justificadas.
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A este respeito Lerner (2002, p. 94) nos
diz:
O professor continua tendo a última palavra, mas é importante que seja a última
e não a primeira, que o juízo de validade
do docente seja emitido, depois que os
alunos tenham tido oportunidade de validar por si mesmos suas interpretações,
de elaborar argumentos e de buscar indícios para verificar ou rejeitar as diferentes
interpretações produzidas na classe. Esse
processo de validação – de co-correção e
autocorreção exercida pelos alunos – faz
parte do ensino, já que é essencial para
o desenvolvimento de um comportamento
leitor autônomo (LERNER, 2002, p. 94).

A construção da autonomia em vários
aspectos da ação dos sujeitos é processual.
Vai se fazendo na experiência vivida, refletida,
compartilhada. Em certos aspectos, pode-se
dizer que esta proficiência está sempre se fazendo. Muitas vezes temos autonomia para
lermos determinados tipos de textos, inscritos
em determinados gêneros e não em outros,
com os quais podemos não ter familiaridade ou experiência suficiente, considerada a
complexidade da obra. Conversar sobre os
textos que lemos é fundamental. Cecilia Bajour (2012, p. 22 e 23) assim se expressa,
recorrendo a outro autor:

cas. Não podemos deixar de citar Emília Ferreiro (2009), quando ressalta que a leitura é
um direito, não é um luxo, nem uma obrigação.
Se a leitura é um direito, todos – educadores ou não – estamos implicados. Somos
chamados a dialogar, a refletir, a agir em prol
do acolhimento das crianças. Somos chamados a repensar nossas práticas didáticas para
que sejamos competentes em ajudar os estudantes a construírem proficiência leitora. Para
Reyes (2012),
Um professor de literatura é, simplesmente, uma voz que conta; uma mão que abre
portas e traça caminhos entre a alma dos
textos e a alma dos leitores. E para fazer
seu trabalho não deve esquecer que, para
além de professor, é também um ser humano, com zonas de luz e sombra, com
uma vida secreta e uma casa de palavras
que tem sua própria história. Seu trabalho, como a literatura mesma, é risco e
incerteza. Seu ofício é, basicamente, ler.
E seus textos de leitura não são apenas
os livros, mas também os leitores. Não se
trata de ofício, mas de uma atividade de
vida (REYES, 2012).

[...] Leva-me a compartilhar a afirmação
de Aidan Chambers de que o ato da leitura consiste em grande medida na conversa sobre os livros que lemos. [...] “Não
sabemos o que pensamos sobre um livro
até que tenhamos falado dele”. Dar e escutar a palavra sobre o lido [...] seria objetivar o pensamento, torná-lo visível para
si mesmo e para outros. [...] Falar dos
textos é voltar a lê-los (ABAJUR, 2012,
p. 22- 23).

A escuta do outro, a consideração de
sua palavra, de sua posição, de seus argumentos, também é algo que se aprende e se
ensina. É um exercício que extrapola a própria
situação da leitura. Envolve a consideração
pelo outro, a vivência de práticas democráti31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O eixo deste trabalho foi sustentado por pesquisa bibliográfica que permitiu reflexões
acerca do ensino e da aprendizagem da leitura e da literatura. Partimos da ideia de que, antes
ainda de as crianças compreenderem o sistema de escrita alfabético, já demonstram interesse
e satisfação no contato com textos literários dos mais diversos gêneros.
Discorremos sobre a leitura e a literatura como um direito e uma necessidade, focando
em especial a leitura em voz alta e a leitura compartilhada, com destaques para os ganhos
que estas modalidades de leitura proporcionam para a construção do comportamento leitor.
Com apoio na concepção de que ler é construir sentidos do texto e de que a literatura
se relaciona com o percurso do homem no mundo, numa tentativa de explicitar a forma como
o vê e sente e que, neste percurso compreende o outro, e a si próprio num processo de humanização, é fundamental refinamos as práticas que ensinam a ler e a apreciar a literatura.
Neste panorama, dialogar com os saberes dos educadores acerca do ensino e da aprendizagem da leitura é fundamental. Deste diálogo certamente surgirão novas práticas leitoras
que nos permitirão “abrir portas e traçar caminhos” para outras formas de estar no mundo,
aprendendo a ser humano.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

27

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

REFERÊNCIAS
AMARILHA, Marly. Literatura e oralidade: escrita e escuta. In: DAUSTER, Tânia. et. alli (orgs.) Por que ler? –
Perspectivas culturais do ensino da leitura. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.
BAJOUR, Cecília. Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de leitura. São Paulo: Editora Pulo do
Gato, 2012.
BRÄKLING, Kátia Lomba. Sobre leitura e a formação de leitores: qual é a chave que se espera? São Paulo:
SEE: Fundação Vanzolini, 2004. Texto parcialmente publicado no portal www.educarede.org.br.
______. Leitura do mundo, leitura da palavra, leitura proficiente: qual é a coisa que esse nome chama? Revista
Aprender Juntos. São Paulo (SP): Edições SM, 2008.
CÂNDIDO, Antônio. O direito à literatura. (1ª publicação em 1988). In: Vários Escritos. Rio de Janeiro: Ouro
Azul, 2011. Disponível: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3327587/mod_resource/content/1/Candido%20O%20Direito%20%C3%A0%20Literatura.pdf. Acesso: 01/11/2021.
______. Direitos Humanos e Literatura. Disponível: https://bibliaspa.org/wp-content/uploads/2014/09/direitos-humanos-e-literatura-por-antonio-candido.pdf - Acesso: 01/11.2021.
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Editora UNESP/ Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo, 1999.
FERREIRO, Emília. Passado e presente dos verbos ler e escrever. São Paulo: Cortez, 2009.
SEESP – Governo do Estado de São Paulo. Aprender Sempre: Língua Portuguesa e Matemática. 5º ano – vol.
1.
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

28

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Famesp
(2010); Especialista em Psicopedagogia pela
Faculdade Famesp e Educação Inclusiva pela
Faculdade Campos Salles. Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental 1 na Emei Machado
de Assis.

ANDREA ROGERIA
ALVES DE ALMEIDA

Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri- SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

29

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA DA CRECHE
POR MEIO DO JOGO SIMBÓLICO
RESUMO: Diante do contexto histórico da Educação Infantil, a creche era considerada como um
espaço destinado aos cuidados básicos, com o único intuito de oferecer segurança, alimentação e
cuidados higiênicos. Com o passar do tempo, esta visão foi se modificando e na contemporaneidade
passou a ter uma função educativa, adicionando ao cuidado a preocupação com a educação e
com o desenvolvimento pleno da criança. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo
apresentar a importância do jogo simbólico na construção da identidade da criança no contexto
escolar denominado como creche, bem como verificar as possibilidades de inserção do jogo
simbólico que propicie o desenvolvimento intelectual e social da criança na fase de 0 a 3 anos,
especialmente no que tange à construção de sua identidade, favorecendo o desenvolvimento
infantil no aspecto motor, emocional, intelectual e social. Para isto, a metodologia adotada foi à
pesquisa documental bibliográfica, embasados em referenciais teóricos relacionados ao tema.
Concluiu-se que é necessário refletir sobre os saberes necessários para a atuação docente na
faixa etária estabelecida, assim como é preciso conhecer as concepções teóricas que permitem
perceber o papel fundamental da brincadeira como condição para um desenvolvimento adequado
da criança, pois é por intermédio de jogos e brincadeiras que se constrói um mundo e o significado
de tudo que a cerca.

Palavras-chave: Educação Infantil; Jogo Simbólico; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

o nascermos somos submetidos a uma convivência social, sendo essa primeira
convivência em família, porém cada vez mais cedo esse círculo social se amplia
e o indivíduo é obrigado a se relacionar com diferentes pessoas e estar diante
de situações e ambientes também diversificados, como é o caso da criança ao ingressar nas
escolas de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil, popularmente conhecidos como
Creches.
Algumas ações vêm sendo praticadas para caracterizar o verdadeiro papel da Educação
Infantil e sua função pedagógica, dentro da qual o brincar se apresenta como algo fundamental
para o desenvolvimento infantil porque possibilita à criança aprender com todos os elementos
envolvidos na brincadeira.
No ato de brincar, a criança defronta-se com desafios de pequenas ou grandes proporções e inicia então a busca de soluções para estas situações. Ao brincar a criança também
representa a si mesma, o outro e o mundo, brincando ela diverte-se, exercita-se mental e
fisicamente, construindo assim seu conhecimento e aprendendo a conviver.
Na pedagogia atual, tornou-se uma exigência e ao mesmo tempo um desafio, privilegiar
com mais assiduidade a inserção e compreensão do lúdico na rotina diária, considerando-o
como eixo norteador.
Por meio do jogo simbólico, a criança utiliza a imaginação, recria situações, imita, constrói percepções e organiza ideias sobre tudo aquilo que a cerca.
Dessa maneira, tem a oportunidade de elaborar o mundo e a si mesma. Diversos autores
se debruçam sobre o tema, e até mesmo o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998) traz observações muito úteis e importantes sobre o brincar e o jogo, por serem
atividades que contribuem amplamente para a construção da identidade e para o desenvolvimento da autonomia da criança.
Por isso é imprescindível que estejamos atentos a estes aspectos, de modo que possamos oferecer à criança todo o estímulo necessário para seu pleno desenvolvimento, justificando a realização do estudo.
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo estudar o impacto do jogo simbólico
no desenvolvimento da autonomia da criança da creche. Enquanto os objetivos específicos
são: apresentar a proposta da Educação Infantil; caracterizar o jogo simbólico, evidenciar estratégias pedagógicas em prol de um trabalho efetivo com os jogos simbólicos na Educação
Infantil.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A preocupação e o cuidado dispensados às crianças na época da escravidão no
Brasil eram focados na questão higienista. A
deficiência na moralidade e intelectualidade
das mães escravas que tinham filhos bastardos com seus senhores fazia delas responsáveis pelos índices de mortalidade infantil
que apresentavam números extremos, de
maneira que médicos passaram a assistir as
crianças, bem como damas designadas para
esta tarefa. Uma nova sociedade chega com
a Revolução Industrial, depois da abolição
dos escravos.
De acordo Kramer (1992), já nesse
momento surgiam grupos de moderada expressão que se mostravam bastante questionadores em relação à situação da criança
que elucidaram a necessidade de conquistas
como:
[...] elaborar leis que regulassem a vida
e a saúde dos recém nascidos; regulamentar o serviço das amas de leite; velar
pelos menores trabalhadores e criminosos; atender as crianças pobres, doentes,
defeituosas, maltratadas e moralmente
abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de infância (KRAMER,
1992. p. 52).

A autora também sinaliza que, enquanto
na Europa havia creches que recebiam filhos
de mães que trabalhavam na indústria, no
Brasil as creches atendiam filhos de mães
que desempenhavam também a função de
empregadas domésticas. Com perfil assistencialista, essas creches populares eram destinadas a atender às necessidades da criança
em relação à segurança, como também à alimentação e cuidados de higiene.

O respeito pela criança passou a ganhar
mais espaço na década de 1930, quando órgãos privados se uniram ao Estado para disponibilizar mais recursos financeiros a serem
destinados à infância. Essa responsabilidade
assumida pelo Estado levou ao surgimento
de inúmeros órgãos de assistência social e
jurídica, que visavam proporcionar à criança
maior atenção e cuidado (KRAMER, 1992).
Creches, jardins de infância e também
pré-escolas surgiram nesse período, entretanto, a finalidade destas instituições era a
resolução de problemas sociais relacionados
à criança.
Kramer (1992) aponta que, sob a administração do Ministério da Saúde, surgiu o Departamento Nacional da Criança em 1940 e
destinava-se a prestar atendimento a crianças,
adolescentes, bem como oferecendo suporte
à maternidade. Campanhas com foco médico-higienista, realizadas pelo Departamento
Nacional da Criança, ocorreram na década de
1950. Entre suas finalidades, destacam-se:
[...] combate à desnutrição, vacinação e
diversos estudos e pesquisas de cunho
médico realizadas no Instituto Fernandes
Figueira. Era também fornecido auxílio
técnico para a criação, ampliação ou
reformas de obras de proteção materno
infantil do país, basicamente hospitais e
maternidades (KRAMER, 1992. p. 65).

Kramer (1992) segue destacando que
apenas parte da população foi realmente beneficiada por essas campanhas, o que coloca
em questão a desigualdade que afastava a
efetivação do Estado de bem-estar social que
se buscava atingir.
Observa ainda que o período compreendido entre 1960 e 1970 foi marcado por
mudanças políticas que atingiram de maneira
negativa diferentes áreas, entre elas, o próprio
Departamento Nacional da Criança, de forma
que outros órgãos e setores ficaram responsáveis por algumas de suas atividades.
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Ressalta-se também que a lei 5.692/71
significou uma expressiva mudança na educação, ao firmar o ensino básico como obrigatório e gratuito, com tempo de realização de oito
anos, e de responsabilidade do município.
Após esta conquista de extrema relevância, a evasão escolar mostrou-se um problema que precisava ser solucionado com
urgência, bem como a repetência dos alunos
mais pobres. Como tentativa de sanar as carências e lacunas com as quais as crianças
chegavam à escola, surgiu a educação compensatória, que hoje conhecemos como educação pré-escolar, para crianças na faixa dos
quatro a seis anos de idade.
Na década de 80, a falta de políticas públicas que integrem programas educacionais
e programas de saúde, a má qualificação do
corpo docente e o distanciamento entre família e escola foram pontos desencadeadores
de alguns problemas na Educação (KRAMER,
1992).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a promulgação da Lei
9.394/96, bem como a elaboração dos três
volumes do Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998, foram marcos
definitivos e transformadores para a história
da Educação Infantil. No artigo 21º da LDB
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a Educação Infantil passa a integrar
a Educação Básica juntamente com o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, sendo considerado direito de todos os cidadãos (BRASIL,
1996).
O período pré-escolar passou então a
ser visto como parte importante da educação
da criança como um todo, sendo firmadas as
responsabilidades dos municípios em relação
à Educação Infantil no artigo 11º da LDB.

[...] oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação
em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência
e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento
do ensino (BRASIL,1996, p. 16).

As etapas, os objetivos, as avaliações e
as demais características de atendimento da
Educação Infantil no Brasil ficaram estabelecidas assim:
Art. 29º. 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. Art. 30º. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou
entidades equivalentes, para crianças de
até três anos de idade; II - pré-escolas,
para as crianças de quatro a seis anos
de idade. Art. 31º. Na educação infantil a
avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento,
sem o objetivo de promoção, mesmo para
o acesso ao ensino fundamental (BRASIL,
1996).

Um longo caminho foi percorrido desde as primeiras ações voltadas à criança até
a oficialização de seus direitos educacionais
presentes na LDB. É importante que os princípios e as práticas da Educação Infantil continuem a ser pensadas, refletidas e reformuladas sempre que necessário.
Na contemporaneidade as instituições de
Educação Infantil, de forma geral, atendem a
alguns quesitos e possuem determinadas características que são elencadas pelo Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), tais como um ambiente institucional de
respeito e cooperação, favorecendo a atuação
pedagógica; o respeito às diferenças, a tranquilidade, a alegria e a afetividade (BRASIL, 1998).
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O ingresso da criança na creche é um
momento delicado e importante, que pode
gerar ansiedade em todas as pessoas envolvidas nesse processo. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, algumas crianças podem se comportar de
forma diferente de como agem em casa, podem perder o apetite, ficar isoladas, retornar
às fases de desenvolvimento já superadas, e
até adoecer. Por isso, é indispensável que a
instituição seja flexível e compreensiva, respeitando as singularidades e necessidades
de cada criança (BRASIL, 1998).
Nos primeiros dias, ainda segundo o
referencial, é recomendável que a criança não
permaneça na instituição durante todo o período. O ideal seria que, ao menos no primeiro
dia, a criança pudesse estar acompanhada
dos pais ou de alguém de sua confiança, para
que se sentisse mais segura ao conhecer o
novo ambiente e as novas pessoas que farão parte do seu dia a dia. É importante ser
paciente, pois o choro da criança pode fazer
com que os pais fiquem inseguros e ansiosos, e será preciso orientá-los para que se
tranquilizem e compreendam que este momento faz parte do processo de adaptação
(BRASIL, 1998).
As crianças de zero a três anos devem
encontrar na instituição de ensino um ambiente acolhedor para que os seguintes objetivos
possam ser alcançados:
Experimentar e utilizar os recursos de
que dispõem para a satisfação de suas
necessidades essenciais, expressando
seus desejos, sentimentos, vontades e
desagrados, e agindo com progressiva
autonomia; familiarizar-se com a imagem
do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua unidade e as
sensações que ele produz; interessar-se
progressivamente pelo cuidado com o
próprio corpo, executando ações simples
relacionadas à saúde e higiene; brincar;
relacionar-se progressivamente com mais
crianças, com seus professores e com de-

mais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades e interesses
(BRASIL,1998, p. 27).

No que tange aos conteúdos a serem
trabalhados com as crianças de zero a três
anos, o RCNEI propõe:
• Comunicação e expressão de seus desejos, desagrados, necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas
atividades cotidianas.
• Reconhecimento progressivo do próprio corpo e das diferentes sensações e
ritmos que produz.
• Identificação progressiva de algumas
singularidades próprias e das pessoas
com as quais convive no seu cotidiano
em situações de interação.
• Iniciativa para pedir ajuda nas situações
em que isso se fizer necessário.
• Realização de pequenas ações cotidianas ao seu alcance para que adquira
maior independência.
• Interesse pelas brincadeiras e pela exploração de diferentes brinquedos.
• Participação em brincadeiras de “esconder e achar” e em brincadeiras de
imitação.
• Escolha brinquedos, objetos e espaços
para brincar. • Participação e interesse
em situações que envolvam a relação
com o outro.
• Respeito às regras simples de convívio
social. • Higiene das mãos com ajuda.
• Expressão e manifestação de desconforto relativo à presença de urina e fezes
nas fraldas.
• Interesse em desprender-se das fraldas
e utilizar o penico e o vaso sanitário.
• Interesse em experimentar novos alimentos e comer sem ajuda.
• Identificação de situações de risco no
seu ambiente mais próximo (BRASIL,
1998, p. 29).
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Por volta dos três anos de idade, de
acordo com o referencial, a criança já pode
alimentar-se sozinha, determinando seu ritmo
e a quantidade de alimentos, uma vez que
tenha tido essa experiência. Pode ser necessário que um adulto a auxilie em alguns momentos e com determinados tipos de alimentos, e também é nesta fase que pode ocorrer
por parte da criança a rejeição em relação
a alguns alimentos e também em relação à
ajuda oferecida pelo adulto.
Algumas crianças nesta etapa já podem
fazer uso do garfo e da faca na hora das refeições. Para isso é necessário que recebam
orientação em relação ao cuidado que precisam ter com objetos pontiagudos e cortantes.
É sempre indispensável a supervisão de um
adulto. O cuidado com os dentes também
deve ser estimulado constantemente (BRASIL, 1998).
A preocupação com a parceria com as
famílias, o respeito aos diferentes tipos de estruturas familiares, assim como a constante
comunicação também são questões de grande relevância, assim como a necessidade de
que diferentes faixas etárias sejam consideradas: “[...] como as crianças pequenas se
caracterizam por um ritmo de crescimento e
desenvolvimento físico variado os cuidados
devem incluir o acompanhamento deste processo” (BRASIL, 1998).
Entre os recursos materiais apontados
no referencial, estão: “[...] mobiliário, espelhos, brinquedos, livros, lápis, papéis, tintas,
pincéis, tesouras, cola, massa de modelar,
argila, jogos os mais diversos, blocos para
construções, material de sucata, roupas e panos para brincar” (BRASIL, 1998, p.69), e são
considerados instrumentos importantes para
o desenvolvimento da criança. Em relação ao
espaço físico e recursos materiais, lê-se no
RCNEI (1998):

A estruturação do espaço, a forma como
os materiais estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, materiais, brinquedos,
instrumentos sonoros e mobiliários não
devem ser vistos como elementos passivos, mas como componentes ativos
do processo educacional que refletem a
concepção de educação assumida pela
instituição. Constituem-se em poderosos
auxiliares da aprendizagem. Sua presença desponta como um dos indicadores
importantes para a definição de práticas
educativas de qualidade em instituições
de educação infantil. No entanto, a melhoria da ação educativa não depende exclusivamente da existência destes objetos,
mas está condicionada ao uso que fazem
deles os professores junto às crianças
com as quais trabalham. Os professores
preparam o ambiente para que a criança
possa aprender de forma ativa na interação com outras crianças e com os adultos
(BRASIL, 1998, p. 68).

Os profissionais são entendidos como
organismos vivos e dinâmicos, que precisam
compartilhar conhecimentos para que possam construir juntos e colocar em prática o
projeto educacional da instituição. O comprometimento de todos é imprescindível para
que o coletivo produza, verdadeiramente, uma
unidade.
Ainda no RCNEI (BRASIL, 1998), a formação continuada dos professores também
recebe destaque, para que práticas como organização e planejamento da rotina, do tempo e das atividades sejam sempre alvos de
reflexão e estudos, de maneira que a prática
diária seja aprimorada constantemente, facilitando e potencializando o desenvolvimento
das rotinas na Educação Infantil. A formação
dos professores de Educação Infantil passa
a receber atenção e prioridade, para que a
qualificação dos profissionais possa garantir
um atendimento adequado às crianças.
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De conformidade com as novas orientações legais, a Lei 9.394/96, artigo 13:
Os docentes incubir-se-ão de: I - Participar
da elaboração da proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino; II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - Zelar pela aprendizagem
dos alunos; IV - Estabelecer estratégias
de recuperação para alunos de menor
rendimento; V - Ministrar os dias letivos
e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; VI - Colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade
(BRASIL, 1996, p. 69).

Dessa forma, pontua-se que a função
do educador é mediar o conhecimento, já
que na atualidade se fala em construção de
significados por meio da mediação de parceiros mais experientes. Deixando de lado a
visão assistencialista que se tinha do professor de Educação Infantil antes da LDB, como
um mero cuidador, pode-se refletir sobre o
importante papel que ele exerce na educação lúdica, de modo a fornecer os estímulos
apropriados para o desenvolvimento infantil,
considera Aguiar (2004).

CONCEPÇÕES SOBRE O JOGO
SIMBÓLICO
Segundo Piaget (1978), o que caracteriza o jogo simbólico é a imitação, assim, a
partir dos dois anos a criança começa a utilizar símbolos na representação daquilo que
a cerca. Este processo se deve ao momento
do desenvolvimento em que a criança está
adquirindo a interiorização da ação,

Ao cabo do período sensório-motor, entre 1 ano e meio e 2 anos, surge uma
função fundamental para a evolução das
condutas ulteriores, que consiste em poder representar alguma coisa (um ‘significado’ qualquer: objeto, acontecimento,
esquema conceptual etc.) por meio de um
‘significante’ diferenciado e que só serve para essa representação: linguagem,
imagem mental, gesto simbólico etc. (PIAGET; INHELDER, 2009, p. 51).

Para que a criança se aproprie do símbolo, ela precisa ter adquirido a capacidade
de evocar um objeto ausente. Piaget e Inhelder (2009) esclarecem que antes de chegar
à complexidade do jogo simbólico, a criança
passa pelo que ele chama de “imitação diferida” por volta dos 16 meses, na qual ela
já começa a fazer imitações na ausência do
modelo,
[...] na imitação a representação em ato
libera-se, então, das exigências sensóriomotoras de cópia perceptiva direta para
atingir um nível intermediário em que o
ato, desligado do contexto, se torna significante diferenciado e, conseguinte, já
em parte, representação em pensamento
(KISHIMOTO, 1994, p.55).

O jogo simbólico ajuda a criança a se
adaptar ao mundo social dos mais velhos,
com suas regras que são exteriores a ela. A
assimilação do real por meio do jogo possibilita a acomodação dos modelos exteriores.
Além disso, os autores sinalizam que “[...] o
instrumento essencial da adaptação social é
a linguagem, que não é inventada pela criança, mas lhe é transmitida em formas já prontas, obrigadas e de natureza coletiva” (KISHIMOTO, 1994, p.57). O jogo simbólico tem a
característica de proporcionar a assimilação
e também viabilizar as mudanças necessárias
ao eu.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

36

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

A referida autora lembra ainda que
Wallon classifica os jogos de quatro maneiras: funcionais, de ficção, de aquisição e de
construção, de forma que os funcionais correspondem a atividades lúdicas que representam movimentos considerados mais simples,
tais como balançar objetos, chacoalhar dedos
e encolher e esticar braços e pernas. Enquanto as brincadeiras de faz-de-conta, por exemplo, com bonecas, são as atividades lúdicas
de ficção. Já as atividades de aquisição são
aquelas que proporcionam aprendizado por
meio do ver o do ouvir.
Por fim, nos jogos de construção as
crianças combinam, criam e modificam objetos na tentativa de interpretar e compreender melhor o todo. Além disso, a autora nota
que “[...] esse autor se aproxima de Vygotsky
quando analisa o psiquismo infantil como resultado de processos sociais. Na origem da
conduta infantil o social está presente no processo interativo da criança com o adulto que
desencadeia a emoção responsável pelo aparecimento do ato de exploração do mundo”
(KISHIMOTO, 1994, p. 41).
A autora destaca que no pensamento
de Vygotsky antes da interiorização, não existe atividade simbólica e complementa:
[...] É esta definição do simbolismo que
cria a diferença da interpretação entre autores vygotskianos, piagetianos e wallonianos. O que os russos chamam jogos
imitativos, os autores de língua francesa
chamam jogos simbólicos. Para os vygotskianos, os jogos são condutas que
imitam ações reais, não apenas ações sobre objetos ou uso de objetos substitutos.
Não há atividade propriamente simbólica
se os objetos não ficam no plano imaginário e são evocados mais por palavras
que por gestos. [...] Para os seguidores
de Vygotsky, o ato lúdico propriamente
dito começa aos 3 anos com o de papéis,
diferindo de Piaget que propõe o exercício no nível sensório-motor (KISHIMOTO,
1994, p. 42).

Para Winnicott (1975), “[...] é no brincar,
e talvez apenas no brincar, que a criança ou
o adulto fruem sua liberdade de criação” (p.
79). Acredita assim ser o brincar essencial
por permitir essa manifestação da criatividade. Piaget (1978) relata ainda que o jogo simbólico além de individual pode se transformar
em coletivo com a presença de vários participantes. Em alguns jogos simbólicos pode
haver movimentos de atos complexos, trazidos de jogos ou/e exercícios sensório-motor,
vividos anteriormente.
Vygotsky (1991) enfatiza que as crianças têm dificuldades em se envolver em uma
situação imaginária por não haver continuidade entre o concreto e o abstrato. E que
apenas brincando ela percebe o objeto da
maneira que deseja, lhe oferecendo um novo
significado. A criança dá mais importância
ao significado do que à própria ação e mesmo que ela determine suas ações no brincar,
essas estão subordinadas ao significado do
objeto.
O jogo simbólico está relacionado à
ideia de simbolização, isto é, possibilita à
criança desfrutar de uma presença ou permanência de alguma coisa. É pelo faz-de-conta
que a criança imagina coisas irreais, abstratas
e externas para a sua realidade (HUIZINGA
apud KISHIMOTO, 1994).
Assim, o jogo simbólico consiste em a
criança poder representar alguma coisa dando um significado qualquer: objeto, acontecimento por meio de um significante que só
serve para essa representação: linguagem,
imagem mental e gesto simbólico (PIAGET,
2010).
Com base no que foi apresentado, pode-se considerar o jogo simbólico como uma
linguagem de suma importância para a construção e o desenvolvimento do pensamento
da criança.
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O IMPACTO DO JOGO SIMBÓLICO E A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA
CRIANÇA
No RCNEI discute-se o âmbito de Formação Pessoal e Social da criança que se
refere às experiências que favorecem a sua
construção enquanto sujeito, abarcando um
eixo de trabalho denominado Identidade e Autonomia.
Ainda no referencial são apresentadas
considerações sobre a importância do faz-de-conta para a construção da identidade da
criança, que ocorre gradualmente por meio
de suas interações sociais. De acordo com
o Referencial, a identidade pode ser definida
como “[...] um conceito do qual faz parte a
ideia de distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome,
seguido de todas as características físicas,
de modos de agir e pensar” (BRASIL, 1998,
p.13).
Assim, as situações de faz-de-conta
permitem à criança se deparar com a representação de regras de convivência, conflitos
(procurando elaborar soluções para eles), organizar ideias, tomar decisões e fazer escolhas, possibilitando uma visão em relação ao
mundo e a si mesma. Acrescenta ainda:
No faz-de-conta, as crianças aprendem a
agir em função da imagem de uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e
de situações que não estão imediatamente presentes e perceptíveis para elas no
momento e que evocam emoções, sentimentos e significados vivenciados em outras circunstâncias. Brincar funciona como
um cenário no qual as crianças tornam-se
capazes não só de imitar a vida como
também de transformá-la. Os heróis, por
exemplo, lutam contra seus inimigos, mas
também podem ter filhos, cozinhar e ir ao
circo (BRASIL, 1998, p. 22).

Na perspectiva de Souza (2010), ao
brincar com crianças de 0 a 3 anos, é preciso
compreender que seu tempo de resposta é
diferente em relação a crianças maiores. Deve-se estimular a criança propondo desafios,
mas é necessário avaliá-la de acordo com
suas particularidades. Para a autora:
O jogo simbólico, ou jogo protagonizado
ou faz-de-conta será para a criança um
momento de representar aquilo que ela
vivenciou, tudo que ela observou em sua
realidade sócio-cultural. É também uma
oportunidade que terá para adentrar o
mundo no qual nem sempre têm acesso
‘o mundo dos adultos’ (SOUZA, 2010, p.
72-73).

A criança utiliza a representação para
compreender e internalizar situações e papéis
com os quais convive, reelaborando-os em
sua mente para que possa organizar seu universo:
Nessa brincadeira ela pode ser quem quiser – a mãe que cuida do bebê, o motorista de ônibus, o piloto de avião, a enfermeira e tantos outros papéis sociais. Esse é o
momento em que a criança sente necessidade do outro, aqui a parceria seja de um
adulto, seja uma criança torna-se fundamental. Nessa parceria, a criança busca
encontrar alguém disposto a fantasiar e a
criar uma atmosfera onde seja possível a
troca de papéis, a organização de contextos variados de brincadeiras, sejam eles
casinha para bonecas, nave espacial ou
esconderijos (SOUZA, 2010, p. 73).

A autora sinaliza que Vygotsky considera a brincadeira uma atividade que, nos
primeiros anos de vida, é predominante e proporciona grande desenvolvimento à criança,
criando zonas de desenvolvimento proximal.
De modo que “ao prover uma situação imaginativa por meio da atividade livre, a criança
desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos
e internaliza as regras sociais” (1994, p. 43).
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De acordo com o RCNEI, na fantasia,
a criança cria e recria, se reconhece e se
reinventa, podendo experimentar realidades e
compreender melhor a si mesma. É possível
que, por meio da brincadeira, a criança possa
aprender a respeitar regras que, em um primeiro momento, aparecem como imposições.
O jogo simbólico proporciona a atribuição de significado às regras à medida que
elas se mostram necessárias para a relação
com o outro (BRASIL, 1998). Para Vygotsky
(1991), o brincar preenche necessidades que
mudam de acordo com a maturação de cada
criança. Assim, elas criam uma realidade
onde o seu mundo ilusório permite realizar
seus desejos, que não são imediatamente satisfeitos, como por exemplo, ser mãe. O autor
chama esse mundo de brinquedo.
Com o desenvolvimento da criança, inicialmente a predominância é sobre a situação, de modo que as regras ficam ocultas.
Quando a criança fica mais velha, predominam as regras e as situações ficam ocultas.
Para Chateau (1987) a brincadeira é uma atividade exercida pela criança de forma completamente natural, desde o início de sua vida.
Para a criança, o mundo é, por excelência, um
infindável brincar.
É desta maneira que ela consegue enxergar as relações entre os estímulos exteriores e o próprio eu, em praticamente todas
as atividades cotidianas, desde os primeiros
meses de vida. É assim que a criança consegue estabelecer as primeiras noções universais de ação e reação, como quando ela faz
algum gesto novo, como segurar um objeto
e em seguida soltá-lo em alguma superfície
conveniente, e é recompensada pelos adultos ao redor com um tipo de festejo. Assim
ela percebe que, sempre que ela fizer aquele
gesto, terá festa.

Conforme o autor, com o passar do
tempo, as brincadeiras vão se tornando mais
complexas e permitem outras percepções de
mundo à criança, sempre de maneira impulsiva. Sendo assim, não há como considerar
o desenvolvimento do ser sem a brincadeira,
pois nasce dela o brincar e a ensina, transformando-a, moldando a sua imagem, a sua
personalidade.
É através do jogo também que a criança
desenvolve seu instinto de sociabilidade e de
justiça, quando cria o interesse passa a interagir com outras crianças que se reconhecem
mutuamente a fim de dividir os papéis dentro
do jogo que elas mesmas criam. Segundo
Silva e Oliveira (s/d), se atividades de fundo
lúdico forem valorizadas, as crianças formarão conceitos. Que a afetividade e sociabilidade são vivenciadas, que sua criatividade é
estimulada e seus direitos respeitados, assim
os jogos são vistos como suporte didático na
aquisição do conhecimento.
Para isso, é importante enfatizar o papel
do professor como mediador deste processo,
que deverá gerar os estímulos necessários
para que a criança vá de encontro ao conhecimento e objeto de estudo, alcance os
objetivos pedagógicos, seja direcionada adequadamente, ou até mesmo observada pelo
adulto educador para estudar o seu comportamento, avanços, dificuldades e possíveis
intervenções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das ideias discutidas nesta pesquisa, foi possível compreender importância dos
jogos simbólicos, bem como a necessidade de observar e acompanhar o desenvolvimento
das crianças em curso de aprendizagem, uma vez que é na Educação Infantil que devem
existir estímulos diversos que garantam a interação, criatividade, socialização, entre outros que
possibilitem que a criança se desenvolva intelectualmente, motoramente e emocionalmente,
recebendo estímulos que favoreçam a construção da sua identidade.
A noção da contextualização histórica, passando por diferentes acontecimentos ao longo
do difícil e extenso caminho que a Educação Infantil trilhou até que chegasse a se consolidar
como parte da Educação Básica, direito de todo cidadão brasileiro. Tal conhecimento é de
suma importância para que se possa compreender melhor alguns problemas que ainda são
enfrentados na área, como a desvalorização desta etapa educacional, o que nos traz ao problema de pesquisa aqui apresentado e desenvolvido.
Com isso, a brincadeira é vista como algo natural da criança e, da mesma forma, banal
e puramente recreativa. O brincar, o faz-de-conta, o representar, o criar são ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento infantil e não podem ser dispensadas ou desprezadas de
maneira alguma. Isto ficou claro na revisão bibliográfica realizada, na qual foram consultados
autores e documentos que apontam claramente os benefícios e a necessidade do jogo simbólico no processo de desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos, bem como para a construção
de sua identidade, seu autorreconhecimento, a compreensão e leitura de mundo que começa
a ser cultivada desde o nascimento.
Por fim, dada esta importância, é imprescindível que a sociedade compreenda a necessidade do brincar e o impacto na aprendizagem e desenvolvimento integral, assim como os
professores coloquem tais recursos nas estratégias pedagógicas, assumindo postura mediadora para que os alunos sejam mais ativos e construam o conhecimento de maneira efetiva.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

40

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

REFERÊNCIAS
AGUIAR, Renata. O Lúdico na Educação Infantil. São Paulo: Editora Intersubjetiva, 2004.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI 9.394/96. Dezembro de 1996. Disponível em:
Acesso em: 20 ago. 2013.
______. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria da Educação Fundamental. Características do
Referencial Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.
CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987.
KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1992.
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
______.; INHELDER, Bärbel. A Psicologia da Criança. Trad. Octavio Mendes Cajado. 4. ed. Rio de Janeiro:
Difel, 2009.
______. A formação do Símbolo da Criança: Imitação, Jogo e sonho, Imagem e Representação. 2. ed. Rio
de Janeiro: Zahar, 2010.
SILVA, Maria; OLIVEIRA, Cristiane. Os Jogos Matemáticos na Educação Infantil. (s/d) Disponível em: http://
www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_or. Acesso em: 02 fev. 2015.
SOUZA, Edilene Modesto de. Brincando com crianças de 0 a 3 anos. In: CARNEIRO, Maria Ângela Barbato.
Cócegas, Cambalhotas e Esconderijos: construindo cultura e criando vínculos. São Paulo: Articulação Universidade Escola, 2010.
VYGOTSKY, Lev. A Formação Social da Mente. 1991. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/
default/files/vygotsky-a-formac3a7c3a3o-social-da-mente.pdf. Acesso em: 01 fev. 2015.
WINNICOTT, Donald Woods. O brincar & a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

41

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Graduado em Educação Física pela Universidade
Bandeirante de São Paulo - UNIBAN (2009);
Especialista em Educação e Relações ÉtnicoRaciais - Pós-Graduação realizada em Faculdades
Integradas Campos Salles (2017); Professor de
Educação Física no Ensino Fundamental II e Ensino
Médio na Rede Municipal de São Paulo, na EMEF
Professor Josué de Castro.

DIEGO DANIEL
MASCARENHAS MARTINS

Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri- SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

42

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM: DESAFIOS DA PROFISSÃO
DOCENTE
RESUMO: O presente artigo pretende abordar o quanto a avaliação é um instrumento de importância
para o processo educativo. Considerando que o ato de avaliar está incorporado de forma intuitiva
e espontânea no cotidiano, principalmente escolar, este estudo tem como objetivo verificar a
complexidade da avaliação no âmbito escolar e sua importância para a aprendizagem. Para
realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica,
com aporte teórico baseado em Sobrinho (2006), Tyler (1976), Masetto (1998) e Libâneo (2003).
A avaliação é um processo natural que acontece para que o professor tenha dimensão dos
conteúdos assimilados pelos alunos, bem como saber se as metodologias de ensino adotadas
por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos. Há muito tempo atrás avaliar significava
apenas aplicar provas, dar uma nota e classificar os alunos em aprovados e reprovados. Ainda
hoje existem alguns professores que acreditam que avaliar consiste somente nesse processo.
Contudo, essa visão aos poucos está sendo modificada. As pesquisas evidenciam que são
inúmeros os conceitos formais de avaliação; cada um deles mostra um enfoque diferente e deixa
claro sua complexidade. A avaliação da aprendizagem é a mais estudada; no entanto, cada vez
mais existe grande preocupação em aplicar esses conceitos de forma regular e sistêmica para
contribuir com as mudanças da sociedade.

Palavras-chave: Avaliação; Educador; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

tuando enquanto educadores, podemos perceber a importância da avaliação no
processo educativo, constituindo-se como instrumento fundamental, capaz de indicar caminhos e rever processos. Mais que medir índices de crítica e satisfação,
ela está comprometida com a real reflexão acerca de todos os processos e procedimentos.
Há necessidade de cuidadosas e profundas análises qualitativas dos resultados obtidos,
e todos os agentes envolvidos devem participar e interagir com o processo, a fim de garantir
a qualidade.
A avaliação também é um meio para verificarmos se o currículo determinado está sendo
efetivamente ensinado. A avaliação é o eixo central das estratégias para elevar os padrões
de desempenho nas escolas. A cooperação dos professores é essencial. Eles são os árbitros finais do currículo na sala de aula e têm um papel importantíssimo a desempenhar na
avaliação dos alunos.
Alguns professores estão bem preparados para este papel, pela experiência adquirida como examinadores e moderadores no sistema de exames públicos. Outros não têm tal
experiência. Espera-se, porém, que todos os professores se utilizem da avaliação como um
instrumento para o estabelecimento de metas para os alunos, a aferição do progresso e do
sucesso dos alunos e para medir os resultados de suas estratégias de ensino/aprendizagem.
Ao mesmo tempo, deve-se garantir, por meio de processos avaliativos adequados,
a qualidade das atividades que compõem a docência, a pesquisa e a extensão, para que
possam, efetivamente, contribuir para a formação do educador, apto a enfrentar o cotidiano
acadêmico com ações eficientes e eficazes.
Neste sentido, este trabalho resgata o conceito geral de avaliação e a importância da
mesma no processo de formação do profissional docente, visto a defasagem da consciência
desta importância na formação inicial do professor, o que reflete diretamente no processo de
ensino-aprendizagem.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

44

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM E SEUS
CONCEITOS
Para Sobrinho (2006, p. 95) o conceito
de avaliação é globalizado: a Avaliação não é
um processo autolimitado, que tem fim em si
mesmo. Visando tornar mais visível e compreensível o cotidiano de uma instituição, a avaliação ultrapassa os âmbitos mais restritos do
objeto a avaliar e lança seus efeitos sobre o
sistema de educação superior e suas funções
relativamente à construção da sociedade.
Ela ilumina e instrumentaliza as reformas educacionais, desde a mudança nos currículos, maneiras de organização de cursos
e formas gerenciais, até novas estruturas do
sistema. Em outras palavras, a avaliação está
no centro do processo de reformas, no foco
de competições institucionais, e só ela garante a sobrevivência do ensino de excelência
buscado pelas sociedades contemporâneas.
Na verdade, o ato de avaliar está incorporado de forma intuitiva e espontânea no
cotidiano, principalmente escolar. São inúmeros os conceitos formais de avaliação; cada
um deles mostra um enfoque diferente e deixa claro sua complexidade. A avaliação da
aprendizagem é a mais estudada; no entanto,
cada vez mais existe grande preocupação em
aplicar esses conceitos de forma regular e
sistêmica para contribuir com as mudanças
da sociedade.
A concepção de avaliação está ligada
ao ato de escolher, de optar. No mundo contemporâneo, a avaliação é usada como instrumento para selecionar, aprovar ou capacitar
trabalhadores, contribuindo para uma melhor
gestão. Todavia, na educação, sempre teve
seu lugar privilegiado como prática pedagógica, mas também é utilizada na regulação,
seleção e hierarquização, seja na sala de aula
seja em domínios mais amplos.

Stufflebeam e Shinkfield (1987, p. 33)
destacam cinco períodos nos quais a avaliação foi entendida de forma diversa. Ambos
consideram Ralph Tyler o pai da avaliação
educativa. O primeiro período, conhecido
como pré-Tyler, começa no final do século
XIX e se estende até o início do século XX. Caracteriza-se pela elaboração e aplicação de
testes e práticas de mensuração. Aqui, avaliar
confundia-se com medir.
No século XX, a avaliação começa a se
desenvolver como prática aplicada à educação. Edward L. Thorndike foi muito importante
no que se refere ao uso de testes com fins
classificatórios, na elaboração de escalas e
nas técnicas quantitativas, além de ser o precursor do movimento que mais tarde chamou-se gestão científica.
A avaliação era técnica com seus testes
de verificação, mensuração e quantificação
de aprendizagem dos estudantes. Esta última
foi o problema central da psicologia naquele momento, pois acreditava-se que pudesse
haver um controle do processo por meio de
métodos científicos de análise.
Tyler (1976, p. 21) é considerado o
maior expoente do segundo período, pois,
como pai da avaliação educacional, focaliza
os objetivos educacionais. A preocupação é
a gestão que envolve o desenvolvimento curricular, e as instituições passam a determinar metas previamente formuladas. O autor
as define em termos de comportamento dos
estudantes, e estes devem ser capazes de
diferenciar os objetivos previstos dos obtidos.
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A avaliação caracteriza-se como instrumento de regulação, pois define aonde quer
chegar com clareza. Nessa época, também
há a expansão da tecnologia de elaboração
dos testes, movidos pela sensação de que os
instrumentos técnicos são capazes de quantificar e classificar sem risco de erros. A característica principal deste segundo momento é a
descrição de padrões e critérios relativos ao
alcance dos objetivos previamente descritos
(TYLER, 1976).
O importante é a relação entre o prometido e o cumprido. Ainda neste segundo momento, a avaliação se desenvolve de acordo
com o paradigma da racionalização científica
que caracteriza a pedagogia por objetivos, e
já apresenta a ideia de eficiência, conceito até
então utilizado nas indústrias. Ela passa a ser
o instrumento para diagnosticar a eficiência
da escola e dos processos pedagógicos e
administrativos (TYLER, 1976).
O terceiro período (considerado a era
da inocência) vai de 1946 a 1957. Caracteriza-se por certo descrédito da avaliação e da
educação. No quarto período, chamado de
realismo, a avaliação torna-se mais complexa
e sistêmica. Ela passa a ser formativa e o foco
são as decisões a serem tomadas. O processo interno adquire importância e as decisões
de mudança são tomadas durante o desenvolvimento do programa (TYLER, 1976).
Para Scriven (1967, p. 64), a noção de
decisão para a melhoria de cursos e programas é alvo de estudos e a distinção entre
funções e objetivos, sendo que as funções
se referem ao emprego das informações para
tomadas de decisão.Tem-se então a clássica
diferenciação entre avaliação formativa (que
se realiza no decorrer do processo com intervenções imediatas) e a somativa (realizada
somente ao final do processo).

O quinto período é denominado período do profissionalismo e profissionalização da
avaliação. É uma fase de construção teórica
e proposta de novos modelos, e a avaliação
ganha visibilidade. Stufflebeam e Shinkfield
(1987, p. 34) destacam as principais contribuições dessa época: incremento e melhora
da comunicação, qualificação, preparação e
titulação de avaliadores, cooperação entre
organizações profissionais relacionadas à
avaliação educacional, melhor comunicação
entre partidários dos métodos positivistas
quantitativos e fenomenológicos qualitativos.
O paradigma positivista é questionado
e o enfoque qualitativo é enfatizado. Nesse
momento a avaliação é caracterizada como
julgamento de valor, superando seu sentido
descritivo e diagnóstico. Já na gestão contemporânea a avaliação não pode se limitar
a descrever, levantar informações, informar,
mas passa a ter função ativa, procurando a
melhoria do processo enquanto o mesmo se
desenvolve, agindo em cada etapa e garantindo maior efetividade educacional.
Para Castanheira (2005, p. 15) a avaliação de caráter educativo é uma prática social, voltada para obtenção de informações
que gerem reflexões sobre a melhoria real
da qualidade e da quantidade das atividades
pedagógicas, científicas, administrativas e até
sociais e profissionais. A avaliação não deve
ser um processo de simples controle, pois
deve haver sempre reais questionamentos
e análises que facilitem o cumprimento dos
compromissos institucionais. A avaliação é
formativa, sem deixar de utilizar certos instrumentos e procedimentos de controle (CASTANHEIRA, 2005).
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A avaliação deve ser, além de somativa
sob certo aspecto, prioritariamente formativa,
interferindo continuamente nos processos desenvolvidos; portanto, não é vista como um
processo exterior; são os participantes que
melhor conhecem os significados e ocupam
funções ativas no conjunto de ações (CASTANHEIRA, 2005).
Para Sobrinho (2003, p.96) na avaliação
educacional há uma mudança significativa de
conceitos de aprendizagem que já não é entendida como mudança de comportamento,
mas sim como construção de significado. O
currículo passa a ser concebido em seu sentido mais amplo, os projetos pedagógicos ganham espaço e a avaliação busca dar conta
das inúmeras facetas tendo que se utilizar de
muitas metodologias.
A avaliação é um meio para se estabelecer comparações entre os resultados e
os objetivos educacionais, constituída como
atividade prática. Ela é uma ação que envolve
aspectos de caráter epistemológico, político,
ético e cultural. Tendo em vista operar com
referências valorativas, está sempre de acordo com determinada visão de mundo (SOBRINHO, 2003).
Ela serve para subsidiar a ação docente,
à medida que indica os próximos passos do
processo de ensino-aprendizagem, pois lhe
permite perceber se é necessário retomar algum conteúdo e também indica de qual ponto
o professor deverá avançar. Sendo assim, a
avaliação é de suma importância, tanto para
verificar os conhecimentos do aluno, quanto
para mostrar como o está o andamento do
processo de ensino-aprendizagem, por meio
da qual o professor poderá saber o caminho
a ser seguido e observar se suas estratégias
estão surtindo o efeito desejado, verificando
se é necessária alguma mudança (SOBRINHO, 2003).

Por meio da avaliação, o professor poderá verificar os conhecimentos prévios do
aluno, poderá conhecê-lo, fazer sondagens,
projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno e ajustar o programa
das disciplinas às condições deste aluno, realizar com ele a auto avaliação do que sabe
e do que ainda não sabe, poderá saber como
o aluno está para, então, relacionar o que já
sabe com os novos conhecimentos e identificar as dificuldades, suas causas e solucioná-las, dando encaminhamento correto ao processo de ensino-aprendizagem e regulando-o
(SOBRINHO, 2003).
Uma vez identificadas as características
do aprendiz e verificada a sua situação em
relação ao que se espera dele no decorrer
do período letivo, é possível reconstituir os
conceitos, fatos, habilidades e atitudes que
necessitam da intervenção pedagógica (SOBRINHO, 2003).
Por sua vez, identificado o erro do aluno
mediante a avaliação, a mesma norteará a
ação docente, indicando o que o professor
deve fazer, em qual conteúdo o educando
está com dificuldades e o que deve ser retomado ou revisto, pois não será possível avançar para uma matéria ou assunto se ainda
existem lacunas naquilo que já foi trabalhado,
a fim de que o indivíduo tenha suas dúvidas
e dificuldades sanadas e possa progredir no
processo de ensino-aprendizagem (SOBRINHO, 2003).
A avaliação é um meio para se estabelecer comparações entre os resultados e
os objetivos educacionais, constituída como
atividade prática. Ela é uma ação que envolve
aspectos de caráter epistemológico, político,
ético e cultural. Tendo em vista operar com
referências valorativas, está sempre de acordo com determinada visão de mundo (SOBRINHO, 2003).
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Entre os tipos de avaliação, podemos
citar: avaliação inicial: verificam-se os conhecimentos prévios do aluno e tem a função de
iniciar o processo de ensino-aprendizagem;
avaliação contínua: acompanha o processo
de ensino-aprendizagem de forma permanente, é uma estratégia para recolher informações pertinentes ao reajuste do processo de
ensino-aprendizagem durante determinado
ciclo; avaliação pontual: corresponde a uma
ação isolada, a fim de verificar um determinado conceito ou ação desenvolvida durante o
processo de ensino-aprendizagem; avaliação
final: deve ser entendida como uma forma
de concretizar um balanço no final de um ciclo de ensino, ou a cada bimestre/semestre,
ou ainda ao final do ano letivo (SOBRINHO,
2003).
Quanto às etapas da avaliação, podemos destacar: determinar o que vai ser avaliado; estabelecer os critérios e as condições
para a avaliação; selecionar as técnicas e os
instrumentos de avaliação; realizar a aferição
dos resultados (SOBRINHO, 2003).
Em relação às finalidades da avaliação,
salientamos: conhecer o aluno, verificar os
ritmos do processo de ensino-aprendizagem,
detectar as dificuldades de aprendizagem e
orientar a tomada de decisão. A avaliação
tem como função principal indicar ao professor os próximos passos a serem seguidos
no processo de ensino-aprendizagem (SOBRINHO, 2003).
No que se referem às modalidades
da avaliação, o autor (2003) cita: avaliação
diagnóstica: auxilia na identificação dos conhecimentos prévios dos alunos e envolve a
descrição, a classificação e a determinação
de valor de algum aspecto de aprendizagem
do aluno; avaliação formativa:

• É realizada com o propósito de informar ao professor e ao aluno sobre o
resultado da aprendizagem durante
o desenvolvimento das atividades
acadêmicas, colaborando para a regulação das aprendizagens e para
que o professor possa adequar seus
procedimentos de ensino às necessidades da classe; avaliação somativa:
• É constituída em um ponto de parada para análise das informações recolhidas no decorrer de determinado
período, onde verificam-se as aquisições de conhecimento, as habilidades e atitudes construídas ou não.
Faz-se um balanço das aquisições
no final da formação, com vistas à
conclusão ou não daquela etapa ou
período letivo.
• Alguns dos instrumentos de avaliação que podem ser utilizados citam-se a seguir: listas de verificações;
quadros de observação; escalas de
classificação; questionários na sala
de aula; testes (teóricos, práticos e
teórico-práticos); portfólios; registros
diários de observações importantes
no decorrer do processo de ensino-aprendizagem; entrevistas.
• A avaliação precisa considerar os
seguintes critérios: tem que ser benéfica; deve ser justa e uniforme;
deve ser global; deve ser eficaz na
produção e mudanças no comportamento; deve estar ao alcance dos
alunos; o processo de avaliação
deve ser aberto; as conclusões finais devem ter certa validade e longo prazo; deve ser praticável e não
deve ser incômoda e inútil.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

48

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Os critérios de escolha das técnicas
e instrumentos de avaliação dependem dos
objetivos de avaliação, dos meios, dos conteúdos/complexidade da matéria, do tempo
disponível/duração, do número de alunos na
turma, do tipo do aluno, da idade dos alunos
e das condições da sala de aula.

Estas características necessitam ser
redimensionadas já que não mais podemos
compactuar com processos educacionais que
somente se pautem em reproduções conceituais. Dever-se-ia pensar na avaliação para o
crescimento do aluno, assim como para construção de sua cidadania e de sua autonomia.

Os registos diários de observações importantes no decorrer do processo de ensino-aprendizagem consistem numa forma de
descrever comportamentos pouco habituais,
negativos ou positivos, que se revelam espontaneamente dentro ou fora da sala de aula.

Sobre a concepção dinâmica da avaliação, (FREITAS, 2011, p. 43), propõe a relação
de dois grandes núcleos: objetivo/avaliação
e conteúdo/método, como pares dialéticos,
sem subordinação, sendo que os objetivos
dão base para a construção da avaliação, os
conteúdos e o domínio dos mesmos, projetados pelos objetivos, permitem pensar quais
situações serão criadas para que o aluno demonstre seu desenvolvimento nas situações
de avaliação.

Os comportamentos a registar devem
essencialmente contribuir para aumentar o
conhecimento dos alunos e ultrapassar a impressão vaga e geral que muitas vezes formamos deles. Desta forma, os dados de observação que vamos recolhendo tornam-se mais
precisos, sobretudo em domínios onde as técnicas objetivas ou são inexistentes ou pouco
adequadas. Tal situação verifica-se quando
queremos avaliar as relações sócio afetivas,
as atitudes e alguns traços da personalidade
do aluno.
Cabe ao educador escolher o instrumento de avaliação mais adequado ao que
deseja avaliar e também às necessidades de
aprendizagens e características de sua turma.
Diante destas observações, podemos apontar
que a prática educacional brasileira opera na
quase totalidade das vezes como verificação.
Neste processo avaliativo, deixa-se de lado o
foco humanitário, emocional, o conhecimento
prévio do aluno sendo considerados apenas
certos os conteúdos e respostas que previamente satisfazem os padrões preestabelecidos pelo sistema em vigor.

A avaliação também tem funções seletivas na escola: forma seriada (seletividade
e homogeneização dos tempos de aprendizagem), sendo que a escola legitima as rotas desiguais de sucesso e fracasso sob o
argumento da meritocracia. Também percebemos que sociedade e escola são competitivas, voltadas ao individualismo e o domínio
de conhecimentos serve para os estudantes
serem bem-sucedidos (aferição aos sistemas
que se centralizam no ensino em Português
e Matemática).
Existe a escola da instrução e da formação (vivência de relações sociais e aplicação
do que se aprendeu na realidade/vida). Para
FREITAS (2011, p. 43) a avaliação deveria
ocorrer na escola (institucional) pelas indicações do Projeto Político-Pedagógico e na sala
de aula cujo foco é a relação professor-aluno
(relação estreita entre ambas). Esta perspectiva indica que a escola é um conjunto de
ações e nenhuma relação deve ser isolada de
suas discussões sobre a educação, formação
do sujeito e transformação na sociedade.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

49

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

A avaliação não deve priorizar apenas
o resultado ou o processo, mas a prática de
investigação, mas deve também, questionar a
relação ensino-aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. Os erros
são tidos como pistas que demonstram como
o aluno está relacionando os conhecimentos
que já possui com os novos conhecimentos
que estão sendo adquiridos, admitindo uma
melhor compreensão destes.
Ao ter seus objetivos claramente definidos, o professor consegue preparar bem
suas aulas, levando em consideração e analisando os conteúdos curriculares propostos
e verificando se estes são relevantes para a
realidade na qual seus alunos estão inseridos.

A AVALIAÇÃO ENQUANTO DESAFIO DO
EDUCADOR
A avaliação não deve ser somente o
momento da realização das provas e testes,
mas um processo contínuo e que ocorre dia
após dia, visando a correção de erros e encaminhando o aluno para aquisição dos objetivos previstos.
Nesse sentido, a forma avaliativa funciona como um elemento de integração e motivação para o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação é um processo atualmente
entendido não só como o resultado dos testes
e provas, mas também os resultados dos trabalhos e/ou pesquisas que os alunos realizam.

Mesmo com tantas mudanças no âmbito educacional, ainda prevalece em nossas
escolas a prática do exame escolar ao invés
da avaliação da aprendizagem de nossos alunos. Para Luckesi, (2011, p. 181), “os exames
escolares e acadêmicos estão voltados para
o passado”, pois o professor espera e deseja que o aluno apenas reproduza aquilo que
aprendeu.
Não podemos avaliar de forma qualitativa os saberes de cada aluno nas escolas,
sem se dar conta do papel do educador; do
pedagogo frente à avaliação.
Enfatizar o papel do educador perante o
sistema avaliativo é importante, pois entendemos que tratamos com pessoas e esperamos
que estas, possam contribuir para uma redefinição desta sociedade vigente. A exclusão
social se dá na maioria das vezes por conta
de processos avaliativos que somente mensuram conhecimentos pré-estabelecidos sem
se dar conta do complexo cenário que esta
questão nos remete.
De acordo com a Lei 9394/96, os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os
quantitativos. Atribuir nota é apenas parte do
processo. A avaliação deve ter caráter investigativo e reflexivo, devendo ocorrer no dia a
dia da sala de aula, sendo mediadora e diagnóstica do processo de ensino aprendizagem,
analisando o desenvolvimento da capacidade
crítica e reflexiva dos estudantes, levando-os a
analisar e interpretar as informações obtidas
para que se desenvolvam intelectualmente.

Atualmente muito se fala em mudanças
quanto aos métodos avaliativos, no entanto,
na prática a avaliação quantitativa prevalece
sobre a qualitativa, ou seja, a nota que o aluno
tira em determinada avaliação ainda é mais
importante do que a qualidade do conteúdo
que o mesmo aprendeu.
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Ao se auto avaliar, o aluno passa a
conhecer suas dificuldades, refletir sobre si
mesmo e sobre suas necessidades.Em uma
concepção pedagógica mais moderna, a
educação é concebida como experiência de
vivências múltiplas, agregando o desenvolvimento total do educando. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é contínua,
cumulativa e sistemática na escola, com o
objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular.
As questões avaliativas envolvem reflexões atuais tendo em vista que já não podemos consagrar modelos tradicionais a uma
questão tão importante como esta. Desse
modo, a compreensão do processo avaliativo
no cotidiano escolar é merecedora de grande
reflexão, ultrapassando a medida em seu significado. Dessa forma, diante do dinamismo
de todo processo produtivo que acontece por
conta especialmente da globalização existe
um estrangulamento no processo de aprendizagem que não permite o desempenho do profissional que ao iniciar ou continuar exercendo
suas atividades acompanha este dinamismo.
Dessa forma, a escola reconhece que,
ao lado da construção do conhecimento e
das habilidades técnicas, é preciso desenvolver no aluno habilidades de pensamento; ele
precisa aprender a pensar, a refletir, a analisar, a desenvolver a capacidade de "aprender a aprender", ou seja, a capacidade de
autoaprendizagem. É necessário que o aluno
tenha condições de emitir julgamento crítico,
de argumentar, defendendo suas ideias, e de
criar novas situações.
Ao avaliar, é possível verificar o que os
alunos conhecem sobre um determinado conteúdo, orientando o professor de forma que
possa planejar as atividades de acordo com
as dificuldades dos alunos. Tal procedimento
favorece o avanço de cada um deles durante
o ano letivo.

A avaliação é orientada para estabelecer
o desenvolvimento das seguintes competências: capacidade de observação; capacidade
de comparação; capacidade de análise; capacidade de síntese; capacidade de julgamento.
A avaliação deve preocupar-se em verificar o desenvolvimento das habilidades do
pensamento, pois estas tornam o aluno capaz
de se apropriar dos conhecimentos e aplicar
estes conhecimentos na resolução de situações, quer seja do seu cotidiano, da sua vida
pessoal ou profissional.
Dessa forma podemos concluir que
diante destas constatações em qualquer nível
de ensino desde a educação infantil ao ensino
superior respeitando a complexidade do processo o foco da avaliação deverá ser as habilidades do pensamento para que possamos
dizer em que medida ela está sendo efetivada
e planejar novas ações para o desenvolvimento daquelas habilidades pouco estimuladas.
A avaliação formativa é componente
indispensável e indissociável da prática pedagógica, suas múltiplas funções se consubstanciam na orientação e regulação do
processo ensino-aprendizagem no âmbito da
aprendizagem significativa. Para o aluno, a
função dessa concepção de avaliação é fornecer subsídios para que ele compreenda o
seu próprio processo de aprendizagem e o
funcionamento de suas capacidades cognitivas subjacentes na resolução de problemas.
Dentro desse escopo, o foco se desloca do
nível do desempenho para o da competência.
Tendo por base que a formação inicial
dos professores para a avaliação foi precária,
ou mesmo inexistente, que concepções sobre
avaliação terão formado ao longo de sua prática profissional? Quais terão sido as linhas
guias e de apoio para a superação dessa
grande dificuldade que é a falta de formação para um procedimento complexo e tão
importante como a avaliação? Que fatores
têm influenciado as concepções avaliativas
do professor, uma vez que acreditamos na
aprendizagem ao longo da vida.
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Existem alguns aspectos que influenciam os professores em relação às suas concepções sobre a avaliação: a cobrança da
sociedade sobre a escola; a forma de reagir
dos alunos; o volume de trabalho; a visão
dos colegas sobre o que deve ser o trabalho
e o posicionamento da instituição (diretores e
coordenadores).
Podemos perceber que alguns professores têm as seguintes percepções sobre
suas necessidades em relação à avaliação:
questões de técnicas avaliativas ou de mais
teoria sobre avaliação; mais conhecimento
sobre aprendizagem e sobre formas de atingir
as finalidades da atividade escolar; mais tempo; mais auxílio; estabelecer parcerias que
ajudem a refletir; conhecer mais e adequar-se
à realidade.
Utilizando diferentes formas de avaliação o professor tem, a seu favor, um rico componente de aprendizagem que irá contribuir
para a evolução do educando. É necessário
que o educador use a avaliação como um
recurso para levar os alunos a pensar, refletir
sobre o que estão aprendendo. Assim, o professor poderá orientar suas ações, fazendo
da avaliação um momento de participação
do aluno, levando-o a identificar suas dificuldades e necessidades e diante dessa verificação conduzi-lo à aquisição de novas competências e a construção de aprendizagens
significativas.
É na perspectiva da avaliação formativa
que fica mais evidente perceber que os sujeitos estão fazendo uso de uma concepção
bastante avançada sobre avaliação. Estamos
falando da devolutiva que os professores fazem para os alunos, quando realizam a análise de suas diferentes produções. Identificamos que os diversos discursos avaliativos
apresentam, grosso modo, como finalidade
o melhoramento daquilo que está sendo avaliado. Entretanto, tornar isso uma realidade na
escola tem sido uma tarefa muito difícil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico
disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para
fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas ficam em SOBRINHO (2006), TYLER
(1976), MASETTO (1998) e LIBÂNEO (2003).
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
apresentada, tornando claro que a avaliação
é de suma importância, tanto para verificar os
conhecimentos do aluno, quanto para mostrar
como o está o andamento do processo de
ensino-aprendizagem, por meio da qual o professor poderá saber o caminho a ser seguido
e observar se suas estratégias estão surtindo
o efeito desejado, verificando se é necessária
alguma mudança.
A avaliação subsidiará a ação docente,
oferecendo informações importantes sobre o
percurso de aprendizagem do educando. É
fundamental que o educador tenha domínio
da heterogeneidade de conhecimentos existentes em sua turma, pois por meio desta referência, poderá elaborar estratégias de ensino, bem como poder acompanhar a evolução
coletiva e individual de suas turmas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante a bibliografia pesquisada no presente estudo, podemos perceber que a avaliação é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem, consistindo em uma
ação para constatar resultados neste processo, a fim de que se percebam evoluções, possíveis
falhas e para que se possam mensurar os conhecimentos alcançados, além de indicar os
caminhos e rumos a serem tomados, se é preciso retomar algum conteúdo ou se é possível
continuar avançando, reorientando o processo de aprendizagem.
A avaliação é um processo constituído por diversas etapas e ela pode ser de modalidades/tipos diferentes, sendo percebida como atividade prática, que contempla certos aspectos
conceituais e atitudinais.
Por meio da avaliação, o professor poderá verificar os conhecimentos prévios do aluno,
poderá conhecê-lo, fazer sondagens, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento
do aluno e ajustar o programa das disciplinas às condições deste aluno, realizar com ele a
auto avaliação do que sabe e do que ainda não sabe, poderá saber como o aluno está para,
então, relacionar o que já sabe com os novos conhecimentos e identificar as dificuldades,
suas causas e solucioná-las, dando encaminhamento correto ao processo de ensino-aprendizagem e regulando-o.
Podemos perceber que o educador tem um papel importante em relação à avaliação,
pois como mediador do conhecimento ele deve ter a sensibilidade e a intenção no momento
em que utiliza a avaliação escolar, sendo que esse método deve ser utilizado para analisar o
conhecimento construído e identificar problemas dentro do processo ensino aprendizagem,
acreditando que existem várias maneiras de se aprender.
A avaliação não deve ser um meio de atingir resultados, e sim deve ter como ponto de
partida a qualidade do resultado que está sendo construído com o aluno. Ela faz parte de um
ato pedagógico, pois o educador apresenta seus atributos quando está ensinando, sempre
com um olhar direcionado a propósitos para definir o melhor desenvolvimento intelectual e a
capacidade dos alunos diante da sociedade.
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LETRAMENTO LITERÁRIO E OS SUJEITOS DA EJA: PRÁTICAS,
EVENTOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
RESUMO: Este artigo faz uma análise reflexiva sobre o fracasso escolar e a participação da família
na melhoria da aprendizagem dos alunos do EJA. Nesta análise, procuramos compreender a
aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, esta última é possível causadora do fracasso
escolar. Alguns problemas que surgem no aluno, durante o processo de aprendizagem, mas que
o maior problema está na educação e também na família. Portanto, acreditamos que quando
houver melhoria na educação da EJA, também haverá melhorias no processo de aprendizagem
e uma perfeita harmonia no convívio familiar.

Palavras-chave: Fracasso; Escola; Família; Aprendizagem; EJA.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil uma das marcas mais negativas em relação à Educação é a desigualdades que comprometem o seu exercício de forma eficaz. Entretanto, a Educação
de Jovens e Adultos tem importância significativa para a sociedade e para o indivíduo, pois, com esse ensino diminui analfabetismo, marca negativa para um país e consequentemente aumentarão os índices de pessoas letradas que conseguem empregos formal.
Para tanto, é necessário que as unidades de ensino tenham conscientização de sua
importância, compreendendo esta modalidade de ensino e elaborando planos de ações que
satisfaçam as reais necessidades do público que nela se matricula.
Para Santos, ao se referir formação do professor para Educação de Jovens e Adultos afirma:
[...] nos cursos oferecidos em instituições formadoras, sente-se a necessidade de aprofundamentos teórico-práticos em relação à Educação de Jovens e Adultos. Um dos pontos que mais afeta
o ensino da EJA é a formação do professor devido a não inclusão da EJA, nos currículos das
instituições, bem como a dificuldade de colocar em prática os princípios políticos e pedagógicos
defendidos pela EJA, por falta de subsídios que deveriam ter sido adquiridos no curso de formação (SANTOS, 2003, p.19).

A mesma autora, ao se Referir a Machado (1998), destaque que a educação de jovens e
adultos foi vista no decorrer de sua história como uma modalidade de ensino que não requer,
de seus professores, estudo nem especialização, com um campo eminentemente ligado à
boa vontade. Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área.
Na verdade, continua arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba ler e escrever
pode ensinar jovens e adultos com essa falsa premissa não se tem levado em conta para se
desenvolver um ensino adequado a esta clientela exige-se formação inicial específica e geral
consistente, assim como formação continuada.
Para que a EJA tenha significado é necessário que o educador tenha uma base de
conhecimentos que servem para uma prática eficiente ao aluno nela matriculado tenha um
processo de ensino e aprendizagem de forma qualificada e eficaz.
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Desse modo, a Educação de Jovens e Adultos, necessita de mais reconhecimentos para
o seu público alvo. Sabe-se, que todo cidadão tem seus direitos e deveres na sociedade e,
não é diferente com as pessoas que por estes motivos não conseguiram concluir o ensino
fundamental ou não conseguiram se quer ser alfabetizado e não sabem nem ler nem escrever.
Para tanto, espera-se mais empenhos das políticas públicas voltadas para a Educação de
Jovens e Adultos, para que estes não se sintam excluídos de seus direitos.
Entretanto, a Educação de Jovens e Adultos se apresenta para a sociedade e para os
jovens e adultos, como uma grande conquista e para os professores, instituições de ensino e
sobretudo, para os governantes como um grande desafio em fazer com que o ensino aconteça.
A EJA, é uma oportunidade de possibilitar a essas pessoas que por algum motivo
deixaram a escola uma escolarização, para que a partir de então, possam buscar cada vez
mais qualificação pessoal e profissional, quanto maior for o investimento nesta modalidade
de ensino melhor para o país, que preparará pessoas melhorando a qualificação profissional
que é de extrema importância para o indivíduo e para o país, por proporcionar conhecimentos
fundamentais para o exercício do trabalho e da cidadania.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NAS PRÁTICAS ATRIBUÍDAS
Com os avanços tecnológicos e as
transformações educacionais percebidas na
área de língua portuguesa nos últimos anos,
nota-se cada vez mais a necessidade de atualização dos profissionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em
consonância com as novas teorias de ensino
e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação de jovens e adultos para a formação de leitores que possam
desfrutar dessa ferramenta indispensável, não
somente no espaço escolar, mas estendendo
seu uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular
o desenvolvimento dos alunos através de relações estabelecidas com seus aprendizados
trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao estudo prazeroso da leitura e levando
em conta seu convívio social. Assim, nota-se
a relevância de se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento
do senso comum e científico, respeitando o
seu estágio de desenvolvimento.
Todavia, falar da leitura no contexto escolar é falar no vazio, se não partimos para
a prática da leitura desde a educação infantil. Assim, se realmente a leitura é trabalhada
na educação infantil, então nossas crianças
serão futuros leitores críticos e participativos.

O PERFIL DO ALUNO DA EJA E SUA
PERSPECTIVA FUTURA- LETRAMENTO
LITERÁRIO
A escola a qual a pesquisa foi realizada,
fica na capital da cidade de Bahia em uma região denominada zona leste. Pertence a rede
Municipal de Ensino, oferecendo à clientela
do bairro, a modalidade de ensino regular do
Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio durante o período diurno e no noturno a
modalidade Educação de Jovens e Adultos,
ensinos fundamental anos iniciais e finais.
De acordo com os dados coletados na
secretaria da escola, em média a escola possui cerca de 980 alunos, até o presente momento da pesquisa. Deste total de alunos, 98
estão matriculados na Educação de Jovens e
Adultos no ensino fundamental anos iniciais e
122 alunos nos anos finais do ensino fundamental. Neste caso vamos considerar apenas
os alunos da modalidade Educação Jovens
e Adultos sendo referências de nossos estudos, totalizando 220 alunos ou seja 23% dos
alunos total matriculados na escola.
Agora passamos a analisar a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculinos
matriculado na escola.

Um professor que ensina e ao fazê-lo
transmita a seu aluno a esperança, passa a
ser espelho para este aluno. É esta esperança
que faz com que este aluno mude a direção
de sua vida para o mundo.
Fonte: Dados da pesquisa

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

59

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Em relação ao sexo, 46% dos alunos
matriculados, masculino e 54% são do sexo
feminino, uma diferença de 8%, isto significa
que as mulheres estão frequentando a modalidade em um número relativamente maior
que os homens, esta proporcionalidade pode
a vir compactuar com as estatísticas atuais
que indicam que em nosso pais o número de
pessoas do sexo feminismo é relativamente
maior que a do sexo masculino (IBGE, 2010).
Outro dado analisado foi a faixa etária
dos alunos matrículas, para a nossa surpresa
podemos perceber que a faixa etária destes
alunos vem a cada anos ficando mais jovem.
Separamos os dados para melhor compreensão em Faixa Etária do sexo feminino e
masculino em gráficos separados.

Em relação ao sexo masculino a faixa
etária do aluno mais velho matriculado é 21
anos mais velho que a aluna com mais idade
do sexo feminino, percebe assim que possivelmente os alunos do sexo masculino estão
demorando mais para voltar para a escola em
relação a mulheres. Por um outro lado o aluno
do sexo masculino mais novo, nasceram no
ano de 1994, apresentando 21 anos de idade, já as alunas do sexo feminino com melhor
idade apresentam 25 anos. As Faixas etárias
entre os alunos do sexo masculino com maior
incidência nasceram no ano de 1988, com
22% dos matriculados, já as alunas do sexo
feminino nasceram em 1991, com 18% dos
matriculados.
Passamos analisar através das fichas
cadastrais, a quantidade de vezes que os alunos se matricularam na EJA e abandonaram
o ano letivo.

Fonte: Dados da pesquisa
Em relação ao sexo feminina o maior
número de pessoas matriculadas na modalidade de ensino nasceu no ano de 1991, portanto possuem 24 anos, as alunas mais novas nasceram em 1992, as pessoas do sexo
feminismo mais com maior idade nasceu no
ano de 1971, portanto apresentam 44 anos.

Fonte: Dados da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa
Apenas 5% nunca abandonaram a escola, apesar de estarem relativamente atrasado em relação à idade/ano, 50% dos alunos matriculado já abandonaram mais de 4
vezes a escola, percebemos assim que há
fortes atrativos que levam os alunos a não
continuarem seus estudos, a escola parece
ser a primeira opção em ser abandonada em
detrimento de outros assuntos. Porém mesmo abandonando por tantas vezes, os alunos
voltam para a instituição, caracterizando que
apesar de todos os problemas a escola possui credibilidade perante o aluno.
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Como mencionado anteriormente todos
os alunos estão matriculados no período noturno, pois a escola só oferece esta opção,
mas para serem dispensado da Educação
Física, componente curricular obrigatório, de
acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 de dezembro de 2003, precisam comprovar que
trabalhem de forma formal, através da cópia
da carteira assinada, ou de forma informal
por uma declaração dos empregadores, que
tenha por mais de 6 horas diárias.
Além disso, as mulheres que apresentam filhos e os maiores de 30 anos são dispensados da atividade. Os alunos que estão
servindo o serviço militar, aqueles que comprovem através de atestado médico a sua
inaptidão para atividades físicas e os alunos
portadores de deficiência. Em relação aos
220 alunos, analisamos os que apresentam
menos de 30 anos independente do sexo
para ver quais são os motivos que os levam
a serem dispensados da atividade física. Ressalvo que a direção da escola informa que
todos os 220 alunos matriculados não realizam a Educação Física, os nascidos a partir
de 1986.

apresentam prole, todas são mulheres, uma
vez que a legislação vigente ampara apenas
as mães e não os pais. Apenas uma pessoa
apresentou atestado médico para a dispensa
da atividade física.
A análise realizada e apresentada até
este momento na pesquisa foi realizada por
documentação presente nos prontuários dos
alunos matriculados na escola. A partir deste
ponto apresentaremos resultados realizados
com uma amostra dos alunos em pesquisa
informal, durante o estágio realizado, nos meses de fevereiro, março e abril destes anos
vigente em uma escola da capital de São Paulo, na região leste da cidade.
Para tanto foram utilizadas três temáticas ao conversar de forma informal com os
alunos:
• Por que resolveu voltar à escola para
concluir seus estudos?
• O que levou ao atraso escolar?
• O que pretende fazer após a conclusão da Educação básica?
Dos 220 alunos matriculados, conversamos com 10% dos matriculados, em três
dias de aula, durante o período do intervalo.
Escolhemos alunos com faixas etárias diferenciadas.
Em relação à primeira temática, sobre
o porquê de o aluno voltar para a escola, recebemos as seguintes respostas:

Fonte: Dados da pesquisa
Dos alunos matriculados, 60% entregaram declaração de trabalho sem comprovação de estarem trabalhando com os devidos
registros e direitos legais, a escola ressalta
por meio da Direção da Escola, que não são
verificados a legalidade do documento, a
não ser através de denúncias. Das 9% que

• “Voltei a estudar por uma satisfação
pessoal, ficava muito triste quando
meu filho perguntava, até que ano
na escola eu tinha ido, pois naquele
momento meu filho estava na minha
frente. Resolvi voltar e estou muito
feliz com o que estou aprendendo”.
• “No meu caso foi por causa do trabalho, na empresa em que estou se
não estuda é mandado embora”
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• “Agora que meus filhos estão grandes e sabem se virar sozinhos, vou
fazer a minha parte, pois eles já estão encaminhados”.
• “Voltei a estudar porque me separei de
meu marido, antes não podia porque
ele não deixava, agora posso realizar
o meu sonho de ser professora”.
• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer
faculdade, quero ter uma vida melhor”.
• “Além de aprenderem, voltei para
a escola para ver os meus amigos,
conversar, ficar por dentro das atualidades, ter um momento de prazer”
É interessante notar que os motivos que
trazem os alunos de volta à escola são vários,
alguns alegam, a satisfação pessoal, outros
motivos de trabalho, a pretensão em fazer faculdade e até de socializar com amigos.
Partimos para a próxima temática, sobre o atraso no processo e escolaridade:
• “Estou atrasada em relação à escola, pois tive que parar para cuidar de
meus filhos enquanto o meu marido
trabalhava, mas agora estão todos
crescidos e posso voltar a estudar”.
• “Quando eu era criança tinha que
trabalhar para ajudar a minha mãe
que tinha muitos filhos e o meu pai
foi embora de casa, como sou o
mais velho tive que parar de estudar
para ajudar a minha mãe”
• “O trabalho foi sempre um grande
problema, pois a maioria das vezes
o horário do emprego era no mesmo
horário que da escola”.

Os apontamentos indicam que o trabalho sempre foi um dos motivos que levam os
alunos a abandonarem a escola, pois precisam optarem ou trabalhar e se sustentam
ou estudam e passam necessidades. Outra
alegação perante as alunas do sexo feminino
é sobre a criação dos filhos, muitas são mães
muito cedo e não há outra alternativa a não
ser cuidado com os filhos.
Sobre a última temática, o que pretende
fazer após a conclusão da educação básicas,
tivemos as seguintes respostas:
• “Ainda não sei, pois vai depender
das minhas condições financeiras,
se eu tiver condições quero fazer um
curso para aprender a falar inglês,
acho muito bonito que fala”.
• “Pretendo fazer um curso de Técnico
de Segurança do Trabalho ou Logística, acho boa a profissão”.
• “ Quero fazer faculdade para ser
professora, esse sempre foi o meu
sonho e sei que posso conseguir”
• “ Quero conseguir um emprego melhor, com carteira assinada e ter um
plano de saúde para a minha família,
pois trabalho hoje sem registro e ganho pouco”,
• “Quero fazer concurso para a Polícia
Civil!”
A perspectiva sobre a sua formação futura apresenta várias vertentes, uns querem
ser professores, outros fazer cursos técnicos,
concursos públicos, mas tem aqueles que
não sabem o que pretende, pois precisam
analisar os fatores financeiros.

• “Eu morava na roça e lá não tinha
escola, meus pais eram muito pobres e sempre mudavam de sítios e
cada vez ia para mais longe”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o
aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do processo, legítima assim a
teoria de uma facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando,
desse modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente
acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre os sujeitos acabam por se contrapor, sejam por motivos econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à aquisição do
conhecimento no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor
e aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor do
saber e a "segurança" que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são
suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita
que a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

63

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

REFERÊNCIAS
AJALA, Michelle Cristina, ALUNO EJA: motivos de abandono e retorno escolar na modalidade EJA e expectativas pós EJA em Santa Helena-PR. Monografia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus
Medianeira, 2011.
ANDRADE, E. R. Os sujeitos educandos na EJA. 2011. Disponível em: http://www.forumeja.org.br/files/Programa%203_0.pdf. 2015.
ARROYO, Miguel Gonzalez. (org.). Da escola carente à escola possível. São Paulo: Edições Loyola, 2003.
BELLO, José Luiz de Paiva. Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL. História da Educação no Brasil.
Período do Regime Militar. Pedagogia em Foco, Vitória, 1993/ 2015.
BERNARDIM, M. L. Da escolaridade tardia à educação necessária: estudo das contradições na EJA em Guarapuava-Pr. Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação Popular. São Paulo, Brasiliense, 1984.
BRASIL. MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. 2017.
______. Trabalhando com a educação de jovens e adultos: alunos e alunas da EJA: Caderno 1. Brasília, 2006.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf. 2015.
______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. In: Sinopse Estatística da
Educação Básica: Senso Escolar, 2006. 2008. Disponível em: http://www.publicaco. 2015.
______. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. 2017.
______. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (BRASIL). Parecer Nº. 11/2000 - CEB -2000.
CARDOSO, Jaqueline e FERREIRA, Maria J. de Resende. INCLUSÃO E EXCLUSÃO: O RETORNO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EJA. Debates em Educação Científica e Tecnológica, ISSN 2179- 6955, v.
02, nº. 2, p. 61 a 76, 2012. Disponível em http://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/viewFile/47/27. 2017.
CERATTI, M. R. N. Evasão escolar: causas e consequências. Disponível em www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
portals/pde/arquivos/242-4.pdf? 2015.
CONSTITUIÇÃO. República Federativa do Brasil. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> 2017.
FERRARI, S. C. O aluno de EJA: jovem ou adolescente? 2011. Disponível em: http://www.cereja.org.br/pdf/
revista_v/Revista_ShirleyCostaFerra.pdf. 2015.
FORTUNATO I. Educação de jovens e adultos. REU. Sorocaba: São Paulo, v. 36, n. 3. P. 281-283, dez 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica. ed.36. São Paulo: Paz
e Terra, 1996.
_______. Pedagogia do Oprimido.17.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
_______. Educação Como Prática da Liberdade. 30. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2007.
GHIRALDELLI, Paulo Jr. O que é Pedagogia, Brasiliense, 2008.
HAGE, S. M. Educação de jovens e adultos, analfabetismo e compromisso social: análise da experiência
educativa do projeto alfabetização cidadã na Transamazônica. UFPA, 2001. Disponível em: http://www.ufpi.
br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/GT9.PDF. 2015.
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

64

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

MACHADO, Maria Margarida. Política educacional para jovens e adultos: a experiência do Projeto AJA (93/
96) na Secretaria Municipal da Educação de Goiânia. Goiânia, 1998. Dissertação (Mestrado) – UFG.
RAMALHO, R. A Evasão Escolar e o Analfabetismo: Breves Considerações. 2010. Disponível em: http://www.
webartigos.com/articles/29319/1/A-Evasao-Escolar-e-o-Analfabetismo-Breves-Consideracoes/pagina1.html.
2017.
Revista Escola, http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/jovens-15-17-anos-estao-eja-639052.shtml.
2017.
SANTOS, G. L. dos. Educação ainda que tardia: a exclusão da escola e a reinserção de adultos das camadas
populares em um programa de EJA. Revista Brasileira de Educação. n.24. set-dez 2003.
SILVA, Débora Macedo, A PRODUÇÃO DE VÍDEOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA SÓCIO-CONSTRUTIVISTA, Monografia, Universidade do Estado da Bahia- UNEB, 2011.
SOARES, Leôncio José Gomes. A Política Educacional. Disponível em: <http://www.educacaoonline/a_política_educacional.asp?artigo=325>. 2017.
SOUZA, A. B. A escola representada por alunos de cursos de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e
adultos que passaram anteriormente pelo ensino regular: Contribuição à compreensão do cotidiano escolar.
Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-SP, 1994.
SOUZA, O. M. C. G. de, ALBERTO, M. de F. P. Trabalho Precoce e processo de escolarização de crianças e
adolescentes. Psicologia em estudo. Maringá, v. 13, n. 4, p. 713-722, out-dez, 2008.
TEDESCO, R. CARLOS. O Novo Pacto Educativo. São Paulo: Ática, 1998.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1997, Cap. 4: Começando a definir a metodologia.1997, p. 44-47.

31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

65

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNOPAR
(2009); Especialista e Educação a Distância:
Planejamento, Implementação e Gestão pela
Faculdade CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO
(2013); Professora de Ensino Fundamental I
Educação Básica na EMEF Jairo de Almeida;

ILZA

RODRIGUES FERREIRA

Avenida Copacabana, 325
22º andar - Alphaville - Barueri- SP
11 4200-7070 | www.fce.edu.br
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

66

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
RESUMO: Um levantamento promovido pelo Serasa realizado em março de 2019 , mostrou que
63 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que representa cerca de 40,3% da população
adulta do país. O crescimento da inadimplência do consumidor em abril de 2019, na relação
com o mesmo mês de 2018, foi puxado pelas dívidas não honradas com o segmento de Utilities
(água, energia elétrica e gás). A Telefonia aparece em segundo lugar. Já Varejo e Serviços
apresentaram queda na comparação interanual, uma sinalização de que a oferta de crédito
nestes segmentos pode estar encolhendo. Ter dificuldades em lidar com o orçamento doméstico
é uma realidade para a população do país, atualmente. Outro levantamento, agora realizado pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, revelou que quase 80%
dos consumidores estão vivendo no limite do orçamento, sem possuir reservas financeiras para
eventuais emergências.diante deste cenário acredita-se que a Educação Financeira deve ser
vista e desenvolvida, na Educação Básica como um processo contínuo, tendo um “fio condutor”
a ser seguido. Levando em consideração que a Educação Básica abrange estudantes desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, devem-se ponderar as particularidades e as especificidades
de cada fase do desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Educação; Transformação; Sociedade; Desenvolvimento.
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

67

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo de salientar a importância da educação financeira
e possa dar ferramentas para que o aluno possa perceber que ele pode ter uma
vida melhor, que tenha a possibilidade de se planejar financeiramente. Assim
construindo um país mais estruturado e próspero.
O crescimento do país só pode acontecer quando as pessoas (educandos) receberem
informações significativas também quanto ao seu desenvolvimento financeiro, formação como
cidadão atuante e comprometido com o desenvolvimento de seu país, lembrando que essa
pessoa poderá influenciar, de acordo com seu preparo e muito a economia de seu país.
A educação financeira é essencial para todos, mas ter a oportunidade desde o período
escolar será um diferencial para crianças e adolescentes apresentarem mais consciência e
criar uma boa relação com suas próprias finanças.
Segundo a AEF Brasil as pesquisas mostram que 45% dos jovens entre 18 a 24 anos
não sabem como administrar suas finanças e acabam caindo na inadimplência porque muitos
começam a trabalhar, entram na facilidade do cartão de crédito ou crediários sem conhecer
suas tarifas e funcionalidades, porém quando percebem é tarde demais, estão endividados.
Com base nessa problemática, é fundamental elencar o papel das escolas, na educação
financeira, é fomentar, desde cedo, a importância da educação financeira entre as crianças e
os adolescentes. Por isso, o quanto antes eles tiverem consciência sobre as melhores formas
de aplicar e gastar o dinheiro, naturalmente, terão também maiores chances de se tornarem
adultos mais equilibrados financeiramente.
A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi á 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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A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
No Brasil, de modo geral, a Educação
Financeira não faz parte do contexto familiar,
tampouco do ambiente escolar. A razão disso
pode ser explicada pelo fato de que o Brasil
passou por oito mudanças de moeda em 52
anos (1942 e 1994).
Conforme recorda D’Aquino (2008), do
total, seis aconteceram em um intervalo de
vinte anos. A instabilidade econômica durante
anos pode ter resultado no hábito da maioria
dos brasileiros de não realizarem um planejamento financeiro futuro. De acordo com Cássia D’Aquino (2008, p. 9), pioneira no estudo
da Educação Financeira no Brasil: “Numa
economia sufocada pela inflação, qualquer
tentativa de planejamento financeiro tinha resultados frágeis e desanimadores”.
Em contrapartida, a população brasileira, carente de conhecimentos, analfabetos
financeiramente, é comumente vítima das
“armadilhas do consumo”. De acordo com a
afirmativa de Domingos (2013, p. 45): Armadilhas disfarçadas de felicidade nos chegam
a todo o momento.
Para que você entenda a importância do assunto, foi criado o Decreto Federal
7.397/2010 estabelecendo a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef). Com
isso, a educação financeira passou a ser uma
política de Estado, permanente, que envolve
instituições, públicas e privadas, nas esferas
federal, estadual e municipal.
Os objetivos dessa medida foram: “promover a educação financeira e previdenciária;
aumentar a capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes sobre a administração dos seus recursos; e contribuir para a
eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e
de capitalização”.

No ensino Fundamental, a educação
financeira já é lei desde dezembro de 2017.
E, em breve, o tema deve entrar no currículo
do ensino médio, já a Base Nacional Comum
Curricular propõe que assunto seja incluído
de forma interdisciplinar.
Mas a realidade é que essas aulas ainda não chegaram à grade da maioria das escolas do Brasil e muitos dos professores não
tiveram treinamento para trabalhar o assunto.
Quem sai prejudicado é o aluno, que perde
a oportunidade de aprender a controlar seus
gastos ainda na infância, algo que é essencial
para ter uma vida financeira mais saudável no
futuro, segundo especialistas.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir dos 6 anos, os alunos começam
a compreender melhor as quantidades e podem ser introduzidos, aos poucos, ao conhecimento das cédulas e moedas e conceitos
como caro e barato. Mas é muito importante
buscar metodologias de ensino que tragam
os conteúdos de forma estruturada e isenta
de preconceitos, do tipo rico X pobre.
Por isso, introduzir a educação financeira nas escolas é uma excelente alternativa
para ampliar a visão e o conhecimento dos
jovens acerca do que os espera em um futuro
próximo.
A questão é como trabalhar as inter-relações da condição individual com as disposições sociais da Educação Financeira na
escola, considerando que a pessoa vivencia
essas duas dimensões ao mesmo tempo.
Uma possibilidade é trabalhar a partir
do “pensamento complexo” postulado pelo
filósofo contemporâneo Edgar Morin (1996),
que interliga diversos fatores e elementos
para explicar fenômenos na sua totalidade e
simultaneidade, e que propõe a religação dos
saberes para se compreender o mundo de
hoje.
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Tal religação pode conter a chave para
a escola responder às futuras demandas da
sociedade: em vez de acrescentar novos conteúdos e novas matérias ao seu currículo, a
escola poderá congregar as ciências em ricos
diálogos que as libertem do isolamento em
que vivem, aproveitando melhor o tempo e os
esforços dos professores.
A implantação da Educação Financeira
pretende colaborar para uma formação mais
crítica de crianças e jovens que podem ajudar suas famílias na determinação de seus
objetivos de vida, bem como dos meios mais
adequados para alcançá-los.
Os conteúdos de Educação Financeira
são agrupados, conforme o modelo proposto,
em dois âmbitos pertencentes à dimensão
espacial da vida financeira: individual.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), que apresentam função primordial
para a Educação Básica, norteando a elaboração da proposta pedagógica, revelam como
tema transversal “Trabalho e consumo”, recomendando-se que as intervenções pedagógicas devam ser voltadas para as atividades
que englobam o cotidiano dos alunos.
Os parâmetros esclarecem que é necessário “criar condições, nas escolas, que permitam 16 | Faculdades Integradas de Taquara - Faccat aos nossos jovens ter acesso ao
conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao
exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 5).
Assim, reforça-se a opinião de abranger
a Educação Financeira como facilitadora da
concepção da realidade e da inserção do indivíduo na sociedade como agente ativo de
transformação do ambiente e consciente dos
seus atos e escolhas, agindo com equilíbrio
frente às relações de consumo.
A partir de 2020 as escolas brasileiras
devem estar totalmente adaptadas às novas
normas da Base Nacional Comum Curricular

(BNCC). Uma delas diz respeito à Educação
Financeira como habilidade obrigatória na
grade escolar.
A decisão do Ministério da Educação
é uma tentativa de solucionar um problema
crescente no país que é o endividamento e
a inadimplência, comprovando que o Brasil
precisa de educação financeira. “A obrigatoriedade do tema desde o ensino básico,
como determinou a BNCC, com certeza trará
grandes resultados.
Pois é nesse período que se tem a melhor absorção dos conteúdos, mostrando aos
jovens uma realidade básica: é preciso lidar
com o dinheiro de forma inteligente”, explica o
especialista em educação financeira, Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin).
O ensino do tema não se restringe à
matemática.“A Base não coloca o ensino de
educação financeira de forma pontual, em
uma matéria. É um contexto natural, constante em diferentes áreas”, diz o professor Ruy
Cesar Pietropaolo, co-autor do atual texto da
BNCC. Dessa forma, não há a necessidade
de criar uma disciplina específica para o assunto. O que a Base exige é que o tema seja
trabalhado nas diversas atividades das escolas.
Quando se refere à formação de professores, para o desenvolvimento de práticas
que envolvam temáticas a respeito de Educação Financeira, observa-se que tal tema não é
parte integrante da grande maioria dos cursos
de formação para a profissão docente. De
acordo com Carvalho (1999, p. 23),
[...] os professores, sujeitos potenciais
da mediação que subsidia essa educação
para o consumo, não estão, eles próprios,
preparados para a realização dessa função.
[...] sem qualquer reflexão para as condições
reais de consumo. Dessa maneira, faltam
lhes tanto o instrumental matemático para li31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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dar com as situações do cotidiano econômico, quanto informações referentes ao Código
de Defesa do Consumidor, bem como uma
prática de reflexão que lhes permita avaliar a
repercussão da inter-relação desse conhecimento na vida social deles.
Cássia D’Aquino (2014), pioneira em
Educação Financeira no Brasil e renomada
internacionalmente, expõe com clareza que a
Educação Financeira não deve ser confundida com o ensino de técnicas ou macetes de
bem administrar o dinheiro. A autora também
afirma que tampouco a Educação Financeira
deve funcionar como um manual de regrinhas
moralistas.
Ela, que possui um vasto currículo e experiência na temática abordada acredita, em
linhas gerais, que o processo de educar as
crianças visando lidar com o dinheiro, deve
abranger quatro áreas: como ganhar dinheiro, como poupar, como gastar e como doar
(tempo, talento e dinheiro.)
Além de preparar os cidadãos do futuro, as aulas estimulam as crianças e os adolescentes a levarem esse conhecimento para
dentro de suas casas, atuando como multiplicadores e fazendo com que os pais fiquem
mais atentos à gestão do orçamento familiar.
Segundo Stephani (2005), quando chega à fase escolar, o indivíduo traz consigo sua
história, ou seja, as concepções de sua família, os conceitos construídos em seu bairro,
sua região, bem como as concepções que
foram construídas sob a influência da mídia.
Ao investir em educação financeira nas
escolas, não só a saúde financeira da futura
geração estará blindada, mas também sua
saúde física e mental.
A escola deve desempenhar seu papel
na construção do saber crítico de cada cidadão e, consequentemente, na formação de
pessoas conscientes e preparadas para os
problemas vivenciados em seu dia a dia.

A escola é o principal agente educacional na formação dos cidadãos, com grande
potencial em contribuir para a Educação Financeira dos jovens, considerando que, um
país que demonstra preocupação em diminuir
as diferenças sociais, não deve deixar de participar efetivamente da vida de seus cidadãos
e naquilo que possa contribuir para uma sociedade mais ética, justa e igualitária.
Domingos (2015) explica que as crianças são muito observadoras e cedo começam a perceber que o dinheiro tem uma força.
Frequentemente elas veem os adultos entregarem dinheiro, cartões, cheques em vários
locais em troca de mercadorias, ou seja, observam que troca-se dinheiro por coisas.
Ao mesmo tempo, crianças e jovens estão expostos às mensagens publicitárias que
estimulam o desejo de ter. São duas forças
importantes que movimentam a sociedade e,
portanto, precisam ser bem compreendidas
Na escola, os alunos assimilam a importância da sustentabilidade ambiental com
pequenas atitudes: apagar as luzes e desligar
os ventiladores quando saem da sala de aula,
economizar água, reutilizar roupas dos irmãos
mais velhos e tantas outras pequenas ações
que, em conjunto, fazem toda a diferença para
um consumo mais equilibrado e consciente
Quando os filhos ainda são pequenos, o
que os incentiva é dar um cofrinho e falar para
depositar as moedas ali. Quando acumularem
um montante significativo podem aplicar, por
exemplo, em uma caderneta de poupança.
Com essa forma lúdica, o ato sistemático de colocar o dinheiro no cofrinho e
não gastá-lo ficará internalizado na mente da
criança, que levará esse hábito para o resto
da vida, mais tarde transferindo o esquema
quando receber seu primeiro salário. É possível começar a guardar moedas no cofrinho
já a partir da infância, com crianças menores
de 5 anos.
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Ter a família como exemplo de economia também influencia o comportamento das
crianças. Além disso, sem uma consciência
financeira, não adianta ter um bom emprego
com salário alto, pois os ganhos e os gastos
devem estar sempre equilibrados.
A maioria dos nossos objetivos envolvem dinheiro: seja para fazer uma graduação
ou uma especialização, para comprar a casa
dos sonhos ou viajar. Os recursos financeiros
são um dos principais instrumentos na concretização de metas e por esta razão a educação financeira é tão importante para atingi-las.
Portanto, a Educação Financeira nas
escolas se apresenta como uma estratégia
fundamental para ajudar as pessoas a realizar
seus sonhos individuais e coletivos.
A educação financeira orienta os jovens para bons hábitos de consumo, para
que possam conquistar melhores condições
de vida, podendo ser inserida desde a infância. Através dela, buscam-se melhorias comportamentais, atitudes e posturas, que evitam
o endividamento. Fazer o orçamento render
mais, depende de escolhas financeiramente
conscientes e melhora a qualidade de vida,
trazendo ao jovem mais tranquilidade, segurança, conforto e prazer (PEREIRA et al.,
2009, p. 67)
Sabemos que não é fácil mudar hábitos,
mas com determinação tudo é possível. Comece em casa. Evite o desperdício de energia, as saídas para almoçar e jantar fora e os
itens supérfluos na lista do supermercado:
• Analise sua situação atual, não gaste
mais do que recebe;
• Planeje seus gastos, para não ter
surpresa desagradável;
• Faça uma poupança,seja prevenido
quem guarda tem;

O intuito da educação financeira não se
limita somente a ajudar as pessoas na tarefa
de administrar o dinheiro simplesmente por
administrar. Ela permite que todos tenham
mais conhecimento e consciência sobre as
próprias receitas e despesas, mais confiança
para investir, cuidem do futuro proporcionando a prevenção de problemas para que as
dificuldades não apareçam. Além disso, traz
melhorias nas relações pessoais e profissionais e, por conseguinte, paz de espírito e uma
saúde financeira equilibrada.
A educação financeira ainda é um tema
pouco discutido nos lares brasileiros é uma
espécie de tabu nas relações familiares. Em
geral, o que acontece com mais frequência é
virar um elemento de conflito, justamente por
não ser discutido de forma aberta e transparente.
Isso significa que, quanto mais luz você
jogar sobre esse assunto, mais fácil vai ser
lidar com essas questões daqui em diante. É
preciso combater a causa do problema e não
mais o efeito.
E o melhor: resolvendo as suas próprias
questões em relação ao dinheiro, você estará
mais saudável e equilibrado para plantar a semente da prosperidade na sua casa, no seu
ambiente de trabalho e em todas as comunidades das quais você possa vir a participar.
A educação tem como objetivo ensinar
ao ser humano para que ele tenha conhecimento de algo e saiba desenvolvê-lo na prática ao longo da vida. Seguindo essa mesma
linha de raciocínio, a educação financeira tem
como propósito fazer com que as pessoas
aprendam a administrar o próprio dinheiro,
de forma honesta, praticando princípios financeiros saudáveis com o objetivo de prosperar
cada vez mais.

• Corte as despesas supérfluas,compre somente o necessário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que a temática motivadora deste estudo, sobre a relevância da Educação
Financeira, ainda seja inovadora. Mas se sabe que a gama de conhecimentos construídos, a
partir da internalização dos conceitos que englobam a Educação Financeira, são benéficos e
importantes para a formação de um cidadão crítico em relação ao seu consumo, aos riscos
e às oportunidades financeiras.
Os jovens brasileiros chegam à fase adulta com grande risco de ficar inadimplentes.
Segundo especialistas, quebrar esse ciclo é possível, e uma das estratégias é trabalhar a
educação financeira em escolas, para que o hábito de cuidar do próprio dinheiro seja incorporado pelo resto da vida. A intervenção em crianças muda um comportamento geracional.
Na rede de ensino particular, alguns colégios já possuem aulas de educação financeira,
mas como aulas extracurriculares, ou seja, não obrigatórias.
Já para todo o Brasil ainda é preciso algumas providências das autoridades, pois é
necessária a aprovação para o exercício da lei em todo o território brasileiro.
Podemos dizer que está engatilhando a proposta de incluir a educação financeira no
Brasil.
A educação financeira está entre os temas que são de suma importância para o ser
humano e que precisam ser desenvolvidos o quanto antes, a educação financeira bem trabalhada, faz com que a pessoa desenvolva competências de boa análise das informações
disponíveis, a fim de aplicá-las quando necessário (BRASIL, 2013).
Ser educado financeiramente significa saber usar o dinheiro excedente, pagando dívidas,
investindo e formando um patrimônio. Ter dívidas não é necessariamente algo ruim, desde
que se tenha condições de pagá-las.Em geral, nos problemas financeiros reside boa parte das
preocupações, que só tendem a piorar a situação de desmotivação e de falta de concentração
no desenvolvimento das atividades profissionais (BRASIL, 2013).
A educação financeira ainda é vista como algo distante e inacessível para muitos brasileiros. Embora nos últimos anos tenha se dado maior atenção para o tema, através de estudos
e análises, é evidente que muitos cidadãos ainda não despertaram para a real importância
de estabelecer uma gestão financeira pessoal (BRASIL, 2013).
A Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades
melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Com informação, formação
e orientação claras, as pessoas adquirem os valores e as competências necessários para se
tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos a elas associados e, então, façam escolhas bem embasadas, saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem
o seu bem-estar (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013).
Seabra (2011b) relata que "o sonho de qualquer pessoa é ter uma vida financeira equilibrada, com as contas em dia e ainda sobrando algum dinheiro para investir". É bem verdade
que a maioria da população pensa desta forma, porém poucas agem proativamente para
alcançar esta tranquilidade financeira. Muitas por falta de tempo ou simples desinteresse em
aprender sobre o assunto e acabam por ignorar sua real importância (BRASIL, 2013).
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No entanto, o problema começa na falta de educação financeira no âmbito familiar e
escolar, mesmo enquanto crianças e adolescentes. Segundo Frankenberg (2002), " caso o
povo tivesse mais acesso (à educação financeira), conhecia realmente o perigo ocasionado
por taxas de juros altos em relação ao comprometimento excessivo do orçamento doméstico".
Muitos não conseguem ter o controle de suas finanças pessoais. Desconhecem o quanto
gastam, como gastam e principalmente o fator que os motivaram a gastar. É de fundamental
importância entender a importância de iniciar um planejamento, independente da necessidade
de cada indivíduo.
É preciso equilibrar os dois mundos: finanças e bem estar. De acordo com CERBASI
apud RODRIGUES (2012),“quem quiser viver uma vida rica precisa saber aproveitar bem
o presente, mas cuidar para que esse presente dure indefinidamente, se preciso”.E é neste
pensamento que deve estar pautado todo e qualquer planejamento financeiro para que os
resultados sejam alcançados de forma eficaz e tranquila.
Por isso é necessário investir mais em educação financeira para vida, a fim de que as
pessoas não aprendem somente o controle das finanças, poupar e investir, mas que também
sejam conscientizadas de que são responsáveis por suas vidas financeiras o que implica
escolhas, decisões e consequências (CERBASI, s/d).
Com o estudo das finanças, é possível desenvolver a habilidade de investir os próprios
recursos adquirindo confiança para alcançar os objetivos. A formação financeira oferece diversas vantagens como planejamento financeiro pessoal, aprendizagem em administrar o próprio
consumo, além de minimizar as dificuldades e problemas que possam surgir eventualmente,
prevenir e até mesmo impedir endividamentos, inadimplências, descontrole e insegurança
orçamentária (CERBASI, s/d).
Enfim, observa-se que o primeiro passo para ter consciência da própria vida financeira
é criar o hábito de manter controle, anotar todas as receitas e despesas pessoais num papel
ou planilha eletrônica e acompanhá-las mês a mês. Além disso, é necessário também ter disciplina e determinação para pesquisar, estudar, avaliar e analisar os conceitos, as técnicas,
as dicas e as ideias disponíveis para conseguir colocar em prática, pois assim as melhores
decisões sobre investimentos serão tomadas de forma consciente, possibilitando, então, uma
renda segura para o futuro (CERBASI, s/d).
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BULLYING: VIOLÊNCIA PRESENTE NA ESCOLA
RESUMO: O Bullying é uma das formas de violência que está impregnada na sociedade e permanece
em expansão na escola, na sociedade e no mundo, e atualmente com o progresso da tecnologia,
os ataques cibernéticos caracterizam essa violência devastadora. Bullying é caracterizado
por agressões intencionais, verbais, físicas, realizadas de maneira repetitiva com alvo único e
repetido, praticada por um ou mais alunos. Essa prática consiste em devastar o ser humano
com intimidações, situações de humilhação, maus tratos e agressões que ocorrem em diversos
contextos sociais, tais como: escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho.
Essa repetição de tratamento inadmissível afeta, constrange, destrói, deixa marcas irreparáveis,
fomenta em isolamento da família, amigos, e até mesmo sociedade, portanto, combater essa
forma de violência de forma educativa e com o apoio de especialistas da saúde para elevar a
autoestima e valorização do ser humano.

Palavras-chave: Bullying; Violência; Escola; Diálogo.
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INTRODUÇÃO

S

egundo definições em geral, o termo BULLYING tem origem na palavra inglesa
BULLY que significa valentão, brigão. Bullying é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física, verbal e psicológica, tais como intimidação,
humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo,
geralmente ocorre entre pessoas de pessoas mais fracas (BRASIL, 2015).
O bullying ocorre em diversos lugares como escola, sociedade, família, local de trabalho, e as vítimas têm motivos para ficar com medo do seu agressor, pois, ocorrem ameaças
constantes, que podem devanear e avançam para agressões de ordem física, moral e às vezes
sexual dependendo do agressor (BRASIL, 2015).
Há alguns relatos e estudos que elucidam que alguns sentimentos tais como: inveja e
ressentimento, podem ser um meio de cooperar para as práticas de bullying, e, assim corroborar para a baixa estima e isolamento.
As práticas de bullying ocorre a todo instante e, em qualquer contexto social, prevalecendo nos locais que estejam pessoas convivendo entre si como escolas, trabalho, vizinhos
e universidades, e, esse enfrentamento denominado bullying, inicia-se com agressões verbais,
físicas, comentários maldosos, referidos à pessoa, tais como: falar sobre moradias simples,
raça, etnia, orientação sexual, religião, nível de renda, a massa da pessoa, vestimentas, higiene pessoal, entre outras coisas que possam levar a pessoa ao sentimento de inferioridade
(BRASIL, 2015).
Nas escolas o bullying é uma prática diária, pois, acontece em áreas em que estejam
isoladas ou desprovidas de uma supervisão adulta, mas geralmente ele pode acontecer tanto
dentro como fora da escola e de forma rápida, mas a estudantes que sofrem essa mutilação
e rotulação e devido ao medo permanecem no silêncio (BRASIL, 2015).
O bullying percorre todo o percurso escolar, desde a infância, passando pela adolescência e chegando até a fase adulta, pois, são ataques marcantes que resultam em agressões
verbais ou físicas, e exige de todas as pessoas, um combate a esses atos de comportamento
e violência, para assim, reinserir na sociedade de forma integral o indivíduo que sofre com
essa represália destruidora (BRASIL, 2015).
Esses ataques são oriundos de diversos locais, lugares e uso das mídias, denominados
ataques cibernéticos ou cyberbullying, este atravessa as fronteiras de forma veloz, açoitando
a vítima em tempo, com depreciação por palavras, mensagens, exposição de fotografias e
até montagens de fotos constrangedoras, e essa ação, executada pelo agressor de forma
destruidora, por um ser humano que utiliza perfis falso para executar essa ação de desmonte
da personalidade da vítima (BRASIL, 2015).
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Para ajustar a vivência no ambiente escolar e na sociedade é imprescindível que estabeleça diálogo, debates na promoção da socialização, interação em diversos momentos na
comunidade escolar, fomentando o respeito, reciprocidade, propondo assim, prevenção com
acompanhamento dos responsáveis e líderes da comunidade educativa.
A escola é o lugar do aprendizado, compartilhamento sobre a temática do BULLYING,
pois, dentro e fora da escola, é possível realizar um processo de construção coletiva de ações
de combate ao bullying, de forma conjunta com a comunidade educativa, especialistas da
saúde, líderes comunitários, e ao Poder Público (BRASIL, 2015).
As ações de combate necessitam ser emergentes e com solidez, para evitarmos uma
temática que está fazendo parte da sociedade denominada suicídio. Vale ressaltar que a predominância da violência ocorre no interior da escola, muitas veladas, camufladas, causando
danos no processo ensino aprendizagem e nas relações interpessoais, pois, sabemos que
os discentes passam a viver enclausurados nos ambientes da escola e distantes dos pares,
afirmo, distantes do colegas de classe (BRASIL, 2015).
Enfim, são diversas formas que o bullying se manifesta na vida do estudante, oriunda nos
lares, no percurso escolar, dentro das salas de aulas, nos momentos de práticas de atividades
físicas, ataques cibernéticos, whatsapp e tantas outras investidas no tocante da destruição do
ser humano, e, assim, coibindo e amarrando esse indivíduo a essa infortúnio que leva a morte.
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VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR
Em todos os complexos escolares a violência e a indisciplina é um fator presente no
cotidiano escolar, e está em estágio de crescimento contínuo e avassalador, pois, no interior
da escola ocorrem ações de violência como as
depredações do patrimônio público, destruição
dos materiais pedagógicos, e na tangência aumenta os casos de agressões entre os discentes, falta de respeito com os educadores,
funcionários e gestores (BRASIL, 2015).
A escola, é o espaço definido para romper muros, invadir interiores humanos para
aguçar o desejo de ser cidadãos com sonhos
que estão esmeros, perdidos e desperdiçados devido aos fracassos na escola.
A escola “antiga”, oriunda de nossos
pais, o respeito entre os alunos, professores
prevaleciam, pois, o princípio e os valores de
família estavam arraigados no seio de cada
pessoa, e, infelizmente, atualmente devido às
mudanças da vida cotidiana, os valores morais
da família estão deixados ao convívio do desrespeito, e prevalece o valente que consegue
oprimir o outro e desmoralizar para demonstrar
que ser agressor é o meio de vencer conflitos
e se manter no poder de “mandar” no outro.
Denota-se atualmente que a quantidade
de profissionais da educação para o magistério está em decadência, pois, há fatores que
dispersam a sociedade para esse desafio gradual, cotidiano e que exige dos profissionais
um jogo de dualidade real e as incertezas que
despertam a cada manhã, pois, ir à escola
para mediar aprendizagens significativas, exige
do profissional agilidade, equilíbrio emocional,
e ações rápidas, e na formação acadêmica
não um componente curricular que discutirá
trabalhar com as diferenças, estudos de casos sobre as diversas formas de preconceito,
discriminação, bullying, e, até mesmo formas
de proporcionar intervenções no processo pedagógico (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
A violência no ambiente escolar é cotidiana, que exige dos profissionais da unidade

escolar formação em serviço com especialistas da saúde para cooperar no processo
de convivência com os discentes, docentes e
profissionais da educação, sendo uma formação que envolva todos os atores no processo
educacional (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
Essa violência ocorre devido às situações emocionais, sociais, culturais, religiosas,
aprendizagens, que quando dispostas para
um processo de debates, ou até mesmo de
posicionamento relacionado à cultura, raça,
gênero, e até formas de vestimentas, corpo,
cabelo, aspectos estes, que culminam o olhar
do apontamento e do julgamento transpassado para destruir (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
Essas atitudes violentas estão presentes
na unidade escolar em tempo, sendo inviável
muitas vezes a necessidade de intervenção
de forma corriqueira e permanente, todavia,
atuar e lidar com essa pragmática devastação
de bullying no interno da escola, nos deixa
preocupados, pois, qualquer motivo é ação
designa para molestar o outro, até o que o
agredido venha perder o seu controle causando situações conflituosas de brigas internas,
expandindo para o externo e comprometendo
os estudantes, a escola e a família, sendo
assim, reféns uns dos outros, e, sem ações
eficazes para o combate de forma a dirimir
esse problema que destrói e mutila (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
As pessoas muitas vezes até perceber
essa manifestação do mal (bullying) em seu
entorno, no entanto o medo de defender ou
envolver-se, causa cegueira imparcial, ou
seja, estou fazendo de conta que nada está
acontecendo, e muito raramente um colega
se manifesta ou informar algum profissional
da escola para as devidas providências para
os casos de bullying (ABRAMOVAY; RUA,
2003).
Como mencionado acima, a retaliação
do “dedo duro” é predominante na sociedade,
causando perseguição, sensação de intimidação, ataques via internet, redes sociais, e, até
mesmo tornando-se outra vítima de ataque do
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agressor que agora terá motivos para manter
a perseguição (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
Sabemos que o ser humano detentor de
sua identidade, sabe se posicionar e definir
o seu ser, passa pelo fio da espada, pois,
somos uma sociedade tolhida de preconceitos enraizados que necessitam ser retirados e
não podados, pois, raiz se destrói com arrancar, e, o processo do bullying é uma dessas
raízes que exigem arrancar do ego do ser
humano, portanto, tarefa árdua, difícil e de
constância na busca de alternativas para lidar
e discutir propostas de intervenções eficazes
(ABRAMOVAY; RUA, 2003).

BULLYING ENTRE OS ALUNOS
Em qualquer unidade escolar os casos
de violência entre os discentes são contínuos,
e gerados a partir de situações corriqueiras,
tais como: dificuldade de aprendizagem, a
não aceitação do outro, olhares que denotam
discriminação, suas forma de vestir, cultura e
social, corroborando para agressões físicas,
verbais, discussões, brigas que iniciam em
sala de aula, intervalo, corredores, e transcende para o externo (rua), e também forma
se pressionar o aluno a realizar determinada
ação da qual o mesmo não venha a concordar, ou seja, tornando-o alienado e oprimido a
todo tempo conforme referem (ABRAMOVAY;
RUA):
A violência simbólica é mais difícil de ser
percebida. É exercida muitas vezes de forma sutil, sem necessariamente ser vista
como violência por quem a sofre [...] é
exercida pela sociedade, por falta de encaminhamento dos jovens ao mercado de
trabalho, por vedar as oportunidades para
que desenvolvam sua criatividade e atividade de lazer. Acontece também quando
as escolas impõem conteúdos destituídos
de interesse ou quando os professores
não se esforçam pela qualidade 10 de
suas aulas e não respeitam seus alunos,
desvalorizando-os com palavras e atitudes
de desmerecimento. Refere-se também à
violência sofrida por professores quando
são agredidos em seu trabalho e em sua

identidade profissional, pelo desinteresse
e indiferença dos alunos (ABRAMOVAY;
RUA, 2003, p.79).

A violência intraescolar é tarefa árdua
na mediação de conflitos no cotidiano escolar, sendo salutar experiências bem sucedidas para serem incorporadas no ambiente
escolar para obtermos sucesso de melhorias
no convívio entre todos os agentes públicos,
discentes e comunidade educativa.
Para haver um ambiente de clima satisfatório é importante diminuir o distanciamento
dos professores, gestores, agentes, discentes, famílias, para que o clima, as relações sócio emocionais estejam em diálogos frequentes cooperando para um trabalho, coletivo,
integrado e com participação ativa na busca
incessante de melhorar as relações interpessoais (ABRAMOVAY; RUA, 2003, p.79).
Os estudantes que são vítimas dessas
mazelas necessitam de apoio e muitas vezes
demoram para estabelecer níveis de confiança
e afinidade com gestores, professores e profissionais da educação, dificultando assim, ações
de resolutividade (ABRAMOVAY; RUA, 2003).
Atualmente essa prática de bullying, tornou-se tratativa normal nas relações interpessoais, impossível referir que nenhuma pessoa
tenha sido motivo de chacota de alguém todavia, essa violência é velada por quem sofre
ou sofreu bullying, pois, os estudantes por
receios se acuam em virtudes das represálias e ameaças constantes, carregando para
uma vida toda essa mutilação dilacerada que
corrompe e corrói interiormente esses seres
humanos vitimizados.
Chalita (2008) refere em seu livro Pedagogia da amizade:
Bullying é um comportamento ofensivo,
aviltante, humilhante, que desmoraliza de
maneira repetida, com ataques violentos,
cruéis e maliciosos, sejam físicos, sejam
psicológicos. É um problema universal,
uma epidemia invisível admitida como na31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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tural em alguns casos, desvalorizada em
outros e, na maioria das vezes, ignorada
(CHALITA, 2008, p.82).

Diante do trecho explicitado de Gabriel
Chalita, o termo aviltante tomado de uma diversidade de significados tais como: desonra,
humilhação; blasfematório, insultuoso, temos
condições necessárias para fomentar o quanto o ser humano carrega sobre o si fardo da
desonra e dos sentimentos que nunca poderão alçar seus voos de serem vencedores na
vida cotidiana com tantos julgamentos despejados sobre os seus fardos (CHALITA, 2008).
Nenhum ser humano é erva daninha
para ser praguejado e apunhalado com termos pejorativos, palavras depreciativas, isolados, martirizados, e, sendo assim, essas
situações ocorrem a todo tempo no ambiente da escola, pois, a escola é o lugar da relações interpessoais, local que as relações
sócio emocionais se traduzem no cotidiano
das amizades (CHALITA, 2008).
No cotidiano escolar ocorre ações dos
discentes conforme afirma Fante e Pedra:
Muitas vítimas se isolam ou faltam às aulas com frequência, na tentativa de cessar
os ataques, o que compromete sua vida
acadêmica. Outras não resistem às gozações e mudam de escolas, carregando
consigo a dor emocional e a frustração
de ter sua reputação maculada (FANTE;
PEDRA, 2008, p.70-71).

Esse apontamento de Fante e Pedra sobre
às ausências na escola para evitar ou diminuir os
ataques sofridos, é uma saída encontrada por
este estudante, ou, reitero uma forma de sinalizar o que têm causado esse distanciamento das
amizades, escola, família, pois, quem está sofrendo bullying, se esconde, se tranca, se fecha,
se aprisiona no seu mundo interior, causando
depressão e até pode chegar ao suicídio:
Há muita preocupação na relação entre
bullying e problemas físicos e psicológicos,
os mais diversos, que podem acometer com
maior frequência tanto os alvos quanto os
autores. Uma das maiores preocupações e

objeto de diversos estudos internacionais, é
a relação com as intenções suicidas e com
suicídio de adolescentes (LOPES NETO,
2011, p. 26).

Esses pensamentos suicidas silenciosos
que acometem a vontade de viver, lutar, mutilações corporais, possibilitando planos de ir para
escola com estratégias de revidar em formato de
guerra e uso de armas, e, atingindo outros colegas
do convívio escolar, e, assim martirizado e destruindo outras famílias com esses desfechos desfavoráveis e avassaladores (LOPES NETO, 2011).
Assim, é a convivência de um jovem em
processo de bullying, uma vida devastada, destruída, sem perspectivas e arruinada por represálias do agressor ou dos agressores.
Notoriamente, temos muitos jovens sem
perspectiva na sociedade e estão enclausurados, confinados dentro dos seus lares, pois,
não evidenciam possíveis mudanças para a
vida, e deleitam sobre a sua psiques de naufrágio e caracterizam-se por derrotados, frágeis, corroborando para uma vida de escárnio
e de destruição flagelar por mutilações ou até
mesmo com o sentimento de vingança arraigado para o seu interior e consequentemente
resvalando para seus familiares o sentimento
ineficácia para derrotar esses males contaminantes e contagiosos que encarceram a
juventude no seu Eu mundo onde ninguém
consegue destruir (LOPES NETO, 2011).
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM AÇÃO
A escola é composta de diversos cargos, portanto, diversidade de funções que necessitam atuar de forma conjunta para dirimir
essa problemática constante nos ambientes
escolares (CALHAU, 2010).
É imprescindível alinhar ações com os
profissionais da unidade escolar para um diálogo franco sobre os valores do respeito, família,
aceitação das diferenças, tolerância religiosa,
e empatia, essa última, como ação sócio emocional de colocar-se no lugar do outro para
que a escola seja o ambiente de todos e de
convívio harmônico (CALHAU, 2010).
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Na escola todos os profissionais são
chamados a ser mediadores de conflitos,
pois, mediar a aprendizagem requer compartilhar com os estudantes posicionamentos,
debates e busca de atingir objetivo único de
respeitar para que as diferenças possam se
convergir para ampliar horizontes e aprender
a conviver (CALHAU, 2010).
O professor é o mediador nato da
aprendizagem, dos discursos, dos debates,
das mazelas, dos problemas, Ele por si só, já
está abarrotado de afazeres, e, mesmo assim,
carrega sobre ombros essa mediação de diálogos para evitar enfrentamentos no cotidiano
da sala de aula (CALHAU, 2010).
Os gestores são peças fundamentais
para organizar juntamente com o conselho de
escola reuniões com pautas dessa temática,
para em parceria com a comunidade educativa, poder público, e agentes comunitários,
na inserção dessa temática no cotidiano da
escola com os estudantes, familiares e profissionais da educação (CALHAU, 2010).
Todos são pontes para extinguir esse
mal assolador presente na vida escolar, e
essas reuniões causaram impactos na escola, pois, projetos, medidas de acordo com
o regimento escolar serão desencadeados e
respaldadas pelo projeto político pedagógico, assim, estabelecerá redes e fluxos para
resolução desses conflitos que desejam permanecer presentes,
Buscar o máximo possível manter um diálogo aberto e franco com todos os envolvidos, com o intuito de se procurar uma
solução que seja aceita pelo grupo e que
seja internalizada e duradoura para aquele ambiente escolar. A escola deve manter
supervisão constante das atividades dos
alunos, orientando-os no caminho do respeito e tolerância com as outras pessoas
(CALHAU, 2010, p.126).

Calhau aponta o diálogo aberto entre
todos os envolvidos para chegar-se a uma
solução plausível entre as famílias, comunidade escolar, para que os discentes sejam

introduzidos para a escola com seus sonhos
e desejos para um futuro brilhante, e sendo
importante salientar e manter em seus documentos oficiais os direitos e deveres de cada
estudante e família para o cumprimento das
normas de convivência construídas de forma
conjunta com a comunidade escolar.
O Estatuto da Criança e do adolescente
específica, nos seguintes artigos:
Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado,
por ação ou omissão dos seus direitos
fundamentais. Artigo 15º. A criança e o
adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento
e como sujeitos de direitos civis, humanos
e sociais garantido na constituição e nas
leis; Artigo 17º. O direito ao respeito consiste na inviabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação da
imagem da identidade da autonomia, dos
valores, ideias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais; Artigo 18º. É dever de
todos zelar pela dignidade da criança
e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
(ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – LEI Nº8069 DE 13/07/1990).

Portanto, o ECA garante a dignidade da
criança, adolescente e conclamado para o zelar de cada um desses estudantes, cabendo
a todos, profissionais da unidade escolar, famílias, poder público e comunidade educativa
velar por cada criança, adolescente para uma
vida com dignidade e sucesso, e os direitos
sendo violados acionar a assistência jurídica
para interferir na busca do cumprimento da lei.
Nesse âmbito de ação do poder público, a Lei 13.185/15 que foi promulgada em
06 de novembro de 2015, instituiu o Programa à Intimidação Sistemática, com o objetivo
de enfrentar essa prática abominável e com31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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bater o bullying de modo qualificado e com
segurança amparado por leis. Esse programa
foi instituído para funcionar a nível nacional
e com objetivos especificados no artigo 4º
(quarto) conforme descritos a seguir:
Iprevenir e combater a prática da
intimidação sistemática (bullying) em toda a
sociedade;
IIII- capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das
ações de discussão, prevenção, orientação e
solução do problema;
IIIimplementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação;
IVinstituir práticas de conduta e
orientação de pais, familiares e responsáveis
diante da identificação de vítimas e agressores;
Vdar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;
VIintegrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade,
como forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo;
VII- promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos
marcos de uma cultura de paz e tolerância
mútua;
VIII- evitar, tanto quanto possível, a
punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil;
IXpromover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos
de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying),
ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade.

Sendo assim, é fundamental a aplicabilidade das leis e as ações a serem implementadas, de forma conjunta e participativa, para
que a escola seja o lugar da cultura viva que
marca vidas na sociedade que aprende sem
cessar de forma humanizadora e respeitosa.
Para cooperar com ações eficazes é
importante criar percursos formativos na unidade escolar com a participação dos conselhos escolares, comunidade educativa, famílias, poder público, especialistas da saúde
e determinar um protocolo que determina o
percurso e a ação para que a escola possa
desencadear ações salutares nas situações
quando obtiver casos de bullying, tais como:
informar os professores e profissionais sobre
a ocorrências e situações de estranhamento;
comunicar as famílias da vítima e do agressor; conscientizar a família do agressor sobre danos de ordem social, emocional que
o Bullying pode causar para a vítima e quais
órgãos de defesa à família da vítima pode
recorrer; orientar a família da vítima a buscar
cooperação e ajuda com especialista da saúde e a escola na viabilidade oferecer apoio,
ajuda emocional e acompanhamento pedagógico para a vítima, e diante deste contexto
estabelecer um protocolo e construir Projetos
que sejam aplicados no cotidiano escolar que
desenvolvam e estimulem a cultura da paz.
A escola é o lugar onde o ser humano
exerce o seu direito de cidadão, onde suas
palavras, atitudes, opiniões e debates são realísticos e estão em consonância com a realidade comunitária e mundial, sendo assim,
todos são ouvintes e palestrantes, desencadeando assim, a cultura do debate, da escuta
do posicionamento, portanto, ações propositivas e aplicáveis para estabelecer a cultura
de paz e de escuta ativa e sensível para que
o êxito da comunidade educativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ações violentas e de violência tem ganhado proporção de forma exacerbada em nossa
sociedade, pois, o diálogo, o respeito, a educação estão sendo substituídos por práticas abomináveis de destruição do ser humano, nas quais respinga nos comportamentos do indivíduo
e impera a revolta, o ódio, a vingança e a destruição.
Sabemos que esses comportamentos são reforçados com as mídias, redes sociais, das
quais utilizam o seu meio de informação para “informar”, entretanto, esse informar está pautado
na preconização do ódio e dos interesses dos donos desses meios de comunicação, e, as
redes sociais para permanecer em amplitude de agregação permite essas imagens, notícias,
vídeos, comentários transladar de forma rápida, e, atualmente com as fake News tornando-se
cada mais difícil a compreensão real da história e dos acontecimentos de forma verídica.
Ainda é razoável as ações de combate a qualquer foram de discriminação, bullying,
mesmo que a legislação exista para o seu cumprimento, todavia, é imprescindível ações de
justiça que veicule de forma rápida e com aplicação das medidas para que o indivíduo possa
refletir sobre o seu papel construtor de uma sociedade humana e fraterna.
Denota-se que a depressão, traumas, fobias, pensamentos suicidas, ataques com armas
têm ampliado em todo o mundo, e infelizmente são formas de traduzir as angústias e dores
internas carregadas por longo período.
Quando as formas de ataques ocorrem, as pessoas criam barreiras, medos e receios
de andar pelas ruas, confiar nas pessoas, e até duvidar de quem se aproxima para realizar
uma para perguntar, e, esse medo está presente no cotidiano do ser humano.
É possível afirmar que estamos num processo de avançar para aplicabilidade de leis
contundentes e veementes, para combater as práticas de Bullyings, e vale salientar que é
fundamental que as escolas precisam buscar alternativas para a resolução de forma gradual
com equipes colaborativas que envolvam a equipe de mediação de conflitos, poder público,
profissionais da saúde e a comunidade educativa.
Para que a escola tenha formas de identificar é importante a participação da família
para identificar alterações comportamentais dos seus filhos, tais como: distanciamento dos
colegas, isolamento no lar, choros, afirmação de dores de cabeça, e outros, e ao observar
esses sinais, notificar a unidade escolar e em parceria atuarem de forma conjunta para erradicar essa problemática avassaladora.
Sendo assim, a escola necessita a todo instante estabelecer em sua rotina momentos
formativos que reitera o respeito, à dignidade humana, valorize as relações interpessoais e
prepare os estudantes para o exercício de sua cidadania.
Entretanto, sabemos que a qualidade da aprendizagem é afetada de forma drástica
devido às consequências do bullying, culminando assim, para baixos desempenhos no nível
de escolaridade, abandono escolar e distanciamento do processo das relações humanas.
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Neste viés já destruímos a escola em regime de cooperação com especialistas da saúde, família, promover o resgate dos valores como tolerar, respeitar, ser solidário, aprender a
se colocar no lugar do outro, exercendo o ato humano e a empatia, e acima de tudo o amor.
Portanto, uma escola que prepara os seus estudantes para serem vencedores e que
saibam desenvolver seu espírito de criticidade numa sociedade que requer uma cultura de
paz, e no tocante com ações escolares de forma transdisciplinar envolvendo família, escola
e sociedade, e somente desta forma estabelecer um ambiente de paz, felicidade e regozijo
nos ambientes da escola.
Nessa perspectiva de que os ambientes, a vida, a sociedade estema a conspirar para
ares novos, com luta constante dos direitos à vida, liberdade, criticidade, valorização, reconhecimento, aceitação, tolerância, posicionamento e escolhas livres, no tocante instrumento
de paz e vitórias.
A sociedade e as pessoas devem permanecer de “olhos bem abertos” para estender as
mãos para levantar e reerguer os indivíduos que se sentem excluídos e deixados à margem,
afinal, somos vidas que anseiam por ressignificação e reconhecimento que temos valores
fundamentais, capazes de transformar a sociedade, o ser humano, às famílias, os lugares de
convívio, e, sendo implementadas a fonte inesgotável do amor sobre o ser humano que sofre
e é julgado.
Enfim, olhar para o outro com amor, não custa dinheiro, não existe desigualdades sociais, não existe indiferença, e, ao realizar essa ação de amizade estabelecem-se vínculos
fundamentais para uma convivência harmônica e respeitosa.
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A IMPORTÂNCIA DAS CORES NOS DESENHOS NO ENSINO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Desde que nascemos, as cores fazem parte de nossa existência. Tudo o que vemos é
preenchido por ela. A cor é algo que nos é tão familiar que se torna difícil para nós compreendermos
que ela não corresponde a propriedades físicas do mundo, mas sim à sua representação interna,
em nível cerebral. Ou seja, os objetos não têm cor; a cor corresponde a uma sensação interna
provocada por estímulos físicos de natureza muito diferente que nos levam a percebê-las através
de nosso aparelho visual. Mais do que saber sobre sua existência, o estudo das cores mostranos cada vez mais sua relação direta com nossa percepção e compreensão do mundo. As cores
atuam em nosso sistema psíquico e podem até (de acordo com sua frequência) inibir nossos
comportamentos. Neste trabalho nos propomos a percorrer de forma mais sistemática este
universo, e esperamos com isso, estar contribuindo com a construção de um material que seja
tomado como referência para um melhor entendimento deste fenômeno visual tão importante
para nossa sobrevivência.

Palavras-chave: Artes Visuais; Cores; Desenho; Sensibilidade.
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INTRODUÇÃO

A

arte é a criação humana com valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) que sintetizam as suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua
cultura. é um conjunto de procedimentos que é utilizado para realizar obras e no
qual aplicamos nossos conhecimentos.
Se apresenta sob variadas formas, como: a plástica, a música, a escultura, o cinema, o
teatro, a dança, a arquitetura, etc. Pode ser vista ou percebida pelo homem de três maneiras:
visualizadas, ouvidas ou vistas (audiovisuais), hoje alguns tipos de arte permitem que o apreciador participe da obra. O artista precisa da arte e da técnica para se comunicar.
O homem criou objetos para satisfazer as suas necessidades práticas, como as ferramentas para cavar a terra e os utensílios de cozinha. Outros objetivos são criados para serem
interessantes ou possuírem um caráter instrutivo. O homem cria a arte como um meio de vida,
para que o mundo saiba o que pensa, para divulgar as suas crenças e as dos outros, para
estimular e distrair a si mesmo e aos outros, para explorar novas formas de olhar e interpretar
objetos e cenas.
A arte é inerente ao ser humano, que se educa no contexto das manifestações culturais
e se humaniza e se emociona a cada experiência ou vivência estética. É uma forma de comunicação poderosa. Nos anos cristãos, uma das primeiras instituições a perceber esse fato foi
a Igreja Católica, quando utilizou a arte como forma de propaganda de suas idéias, atingindo
o ápice de divulgação da crença por volta de 1200 d.C. Descobertas arqueológicas também
apontam a arte como necessidade, como pedra fundamental de desenvolvimento dos povos.
É certo que a arte transcende o homem. Todos os povos, em qualquer tempo, manifestaram-se artisticamente. As inscrições rupestres, as danças rituais, as músicas milenares
tornaram-se prova e espelho do tempo. Inegavelmente, é por meio da arte que apreciamos
e descobrimos o que existe de mais significativo na história do passado. O registro artístico
tornou a distância dos milênios uma barreira de fácil transposição. É por seu intermédio que
se lê a história pessoal, contextual e neopsicossocial de cada povo.
A imagem torna-se um referencial, um espelho, informa como estamos, independentemente da intencionalidade da comunicação. Lembrando que espelho é revelação, traz a claro:
reação, instinto, intenção e história.
Partindo deste princípio, o trabalho artístico significa mais do que um processo criativo.
Capta o indizível e o invisível num momento único. O que importa é a liberdade de pensamento.
O fio que conduz ao cálculo do acaso.
Não se limita a ilustrar dominância, ao contrário tensão entre o espontâneo e o construído. Uma soma de motivos particulares. Novas proposições, a precedência da transformação.
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A arte, expressão privilegiada do universo subjetivo, muda sempre. Junto com nossas
aspirações, necessidades e projetos. Com as possíveis leituras. Leituras alheias não têm compromisso com a intencionalidade do artista. Mais uma prova de sua independência.
A transformação da sensibilidade e da razão, duas forças presentes no processo criativo,
é concomitante à realização da liberdade. E é nesse estado que os limites desaparecem, que
as diferenças se transformam em uma soma de particularidades.
A linguagem não é apenas meio de expressão, ela é condição indispensável à organização da vida mental do ser humano. Portanto, aprender a lidar com o material artístico e
transformá-lo em instrumento de linguagem é sem dúvida dar acesso à capacidade de expressão que todos nós possuímos. Para Ernest Fischer: "[...] a propriedade mais importante
da linguagem é seu potencial criativo. Conhecer uma linguagem permite ao usuário elaborar
um número infinito de produções" (FISCHER, 1981, p. 10).
E é por meio dessas configurações que se propõe o modo de comunicação no contexto
de uma linguagem. O processo de fazer arte e se expressar é revestido de um processo de
aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento e mediação na capacidade de comunicação do homem com o meio no qual ele se relaciona. É o encontro da teoria aliada à prática.
O encontro da arte e da ciência. Da ciência e da filosofia. Um processo educativo completo e complexo. Para Fernando Azevedo: "O ato criador abrange, portanto, a capacidade de
compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar" (AZEVEDO,
1979, p. 26).
Entende-se que a arte é capaz de flexibilizar pensamentos e relações onde o criador é
sempre capaz de conectar e mudar as interações produzidas no mundo da imagem pré-concebida.
Percebe as transformações e se percebe transformador. Ele se torna um solucionador
de problemas e é essa capacidade que o torna apto a criar e a superar os seus próprios limites em seu processo de tensão. O sujeito criativo supera a capacidade de imitação, produz
fatos e os conecta a outras relações. As relações advindas estarão sempre se conectando e
formando novas tensões que o alimentam para outras formações estéticas e/ou vivenciais.
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A HISTÓRIA DO ENSINO DA ARTE
Para compreender e assumir melhor
a responsabilidade como professor de arte
é importante saber como a arte vem sendo
ensinada, às suas relações com a educação
escolar e com o processo histórico-social. A
partir dessas noções podemos reconhecer
na construção histórica, esclarecer como estamos atuando e como queremos construir
essa história.
As práticas educacionais aplicadas em
aula vinculam-se a uma pedagogia, uma teoria de educação escolar. Ao mesmo tempo,
as nossas práticas e teorias educativas estão
impregnadas de concepções ideológicas, filosóficas que influenciam tal pedagogia.
É claro que isto ocorre igualmente com
ensino escolar de arte: a concepção de mundo deve embasar as correspondências que
se estabelece entre as aulas de arte e as
mudanças e melhorias que acreditamos ser
publicitárias na sociedade.
A educação escolar e o meio social
exercem ação recíproca e permanente um sobre o outro. Para os educadores mais otimistas a educação escolar é pensada de forma
idealística, considerando-a muito influente e
capaz de mudar por si só, as práticas sociais.
Em oposição a estes, existe um outro grupo
de professores que acredita que é a sociedade, com suas práticas, que determina totalmente a educação escolar, a qual por sua vez
é considerada reprodutora dessa sociedade,
sendo incapaz de mudá-la.
Ao analisar essas proposições percebe-se que ambas precisam ser consideradas. No
entanto, é importante definir quais particularidades desses posicionamentos ao destacar
nas aulas de arte, o que se quer conservar
e o que é preciso para que se assuma uma
posição mais realista e progressista, na qual
a educação escolar em arte possa contribuir
nas transformações sociais e culturais.

Para compreender e assumir melhor as
nossas responsabilidades como professores
de Arte é importante saber como a arte vem
sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e com o processo histórico social.
As práticas educativas aplicadas em aula
vinculam-se a uma pedagogia, ou seja, a uma
teoria de educação escolar. Ao mesmo tempo,
as nossas práticas e teorias educativas estão
impregnadas de concepção de mundo embasa
as correspondências que estabelecemos entre
as aulas de arte e as mudanças e melhorias que
acreditamos prioritárias na sociedade.
A educação escolar e o meio social exercem ação recíproca e permanente um sobre o
outro. Para os educadores mais otimistas a educação escolar é pensada de forma idealística,
considerando-a muito influente e capaz de mudar, por si só, as práticas sociais. Percebe-se que
ambas proposições precisam ser consideradas.
No entanto, é importante definir quais
particularidades desses posicionamentos
destaca-se em aulas de arte, quais conservar e quais assumir para atingir uma nova
posição mais realista e progressista, na qual
a educação escolar em arte possa contribuir
nas transformações sociais culturais.
Os professores que têm esse modo de
ser acreditam que a educação escolar é capaz, sozinha, de garantir a construção de uma
sociedade mais igualitária, democrática, e de
evitar a sua degradação. Para eles, a função
da escola é também a de resolver os desvios
e problemas sociais.
As teoria de educação escolar que
amparam esse posicionamento são denominadas teorias pouco críticas da educação
quanto às suas interferências sociais. Fazem
parte desse grupo as seguintes pedagogias
que, obviamente, vinculam-se a práticas educativas correspondentes impregnadas de sua
concepção do mundo: pedagogia tradicional,
pedagogia nova e pedagogia tecnicista.
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A pedagogia tradicional tem suas raízes
no século XIX e percorre todo o século XX,
manifestando-se até os nossos dias. A base
idealista desta pedagogia induz a acreditar-se
que os indivíduos são libertados pelos conhecimentos adquiridos na escola e podem, por
isso, organizar com sucesso uma sociedade
mais democrática.
Na pedagogia tradicional o processo de
aquisição dos conhecimentos é proposto através de elaborações intelectuais e com base
nos modelos de pensamento desenvolvidos
pelos adultos, tais como análise lógica, abstrata.
O professor conduz suas aulas empregando métodos que foram enunciados pelo
filósofo Johann Friedrich Herbart (FUSARI &
FERRAZ, 1992, p.23), que podem ser sintetizados nos seguintes passos:
* Recordação da aula anterior ou preparação para a aula do momento;
* Apresentação de novos conhecimentos, principalmente através de aulas expositivas;
* Assimilação do novo conhecimento
por parte do aluno, por meio de exercícios;
* Aplicação dos novos conhecimentos
em diferentes situações, atribuindo-se para
isso, "lições de casa" com exercícios de fixação e memorização.
Aplicação dos novos conhecimentos
em diferentes situações, atribuindo-se, para
isso, "lições de casa" com exercícios de fixação e memorização.
Nas aulas de arte das escolas brasileiras, a tendência tradicional está presente desde o século XIX, quando predominava uma
teoria estética mimética, isto é, mais ligada às
cópias do "natural" e com a apresentação de
"modelos" para os alunos imitarem.

Esta atitude estética implica na adoção
de um padrão de beleza que consiste, sobretudo, em produzir-se e em oferecer-se à percepção, ao sentimento das pessoas, aqueles
produtos artísticos que se assemelham com
as coisas, com os seres, com os fenômenos
de seu mundo ambiente.
Com relação ao ensino do desenho nas
escolas da Inglaterra. França e outros países
europeus predominavam, no século XIX, influências de ideias liberais e positivistas que
resultam na sua utilização como uma modalidade aplicada em ornamentos e preparação
dos profissionais. Isso fica bem evidente na
Inglaterra, onde foram criadas "escolas de
desenho" a partir de 1837 para atender aos
princípios e práticas artísticas de ornamentação, decoração e manufaturas.
Nos Estados Unidos os filhos das classes média e média alta aprendem em escolas
particulares a copiar reproduções famosas,
perspectiva linear e desenho geométrico.
Com isso, podiam reconhecer as obras de
arte originais dos grandes mestres e não
comprar trabalhos falsos.
Os filhos dos operários, entretanto, frequentavam a escola pública onde aprendiam
desenho geométrico e desenho linha destinados a serem usados em seus futuros trabalhos nas fábricas.
No Brasil do século XIX, o desenho ocupa um espaço equivalente ao do mundo em
industrialização, o que fica bem evidente no
parecer feito por Rui Barbosa sobre o ensino
primário, em 1883, onde relaciona o desenho
com o progresso industrial.
Aqui também o ensino do desenho adquire um sentimento utilitário, direcionado ao
preparo técnico de indivíduos para o trabalho,
tanto de fábrica quanto de serviços artesanais. Na prática, o ensino do desenho nas
escolas primárias e secundárias apresenta-se
ainda com uma concepção neoclássica ao
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enfatizar a linha, o contorno, o traçado, e a
configuração. Estas particularidades tão "intelectualizadas" do desenho foram transmitidas
principalmente pela Academia Imperial do Rio
de Janeiro e pelo grupo da Missão Francesa
que chegou ao Brasil em 1867.
Nas primeiras décadas do século XX
continua evidente junto às classes sociais
mais baixas, a analogia entre o ensino do desenho e o trabalho, como se observa nos programas de desenho geométrico, perspectiva
exercícios de composição para decoração e
desenho de orientados exclusivamente para
cópias de modelos que vinham geralmente
de fora do país.
Os desenhos eram considerados "linguagens" úteis para determinadas profissões,
e quando transformados em conteúdos de
ensino dava-se ênfase aos seus aspectos técnicos e científicos. Os professores exigiam e
avaliavam esse conhecimento dos alunos empregando métodos que tinham por finalidade
exercitar a vista, a mão, a inteligência, a imaginação (memória e novas composições), o
gosto e o senso moral.
Entre os anos 30 e 70 os programas
dos cursos de desenho abordam basicamente as seguintes modalidades desenho do natural (observação, representação e cópias de
objetos); desenho decorativo (faixas, ornatos,
redes, gregas, estudo de letras, barras decorativas, painéis); desenho geométrico (morfologia geométrica e estudo de construções
geométricas) desenho "pedagógico" nas Escolas Normais (esquemas de construções de
desenho para "ilustrar" aulas).
Os conteúdos desses programas são
bem discriminados e, como se observa, centrados nas representações convencionais de
imagens: abrangem ainda noções de proporção, composição, teoria da luz e sombra, texturas e perspectiva.

Do ponto de vista metodológico, a aula
de desenho na escola tradicional é encaminhada através de exercícios, com reproduções de modelos propostos pelo professor,
que seriam fixados pela repetição buscando
sempre o seu aprimoramento e destreza motora. Esse modo de atuar com a arte na escola remonta a João Amós Comenius que nos
apresenta em seu livro Didática Magna(1627)
os princípios de um "método para ensinar as
artes". Esse autor propõe para o ensino da
Arte de sua época a observação e reprodução de modelos que deveriam ser "completos
e perfeitos"; depois, sugere a apresentação
de novos exemplos que seriam adaptados
aos modelos e, finalmente, apresentação de
obras de "artistas de valor", para que os alunos os julgassem de acordo com os modelos
e regras aplicados).
No ensino e aprendizagem de arte, na
pedagogia tradicional, portanto, é dada mais
ênfase a um fazer técnico e científico de conteúdo reprodutivista, com a preocupação fundamental no produto do trabalho escolar, supondo que assim os alunos vão saber depois
aplicar esse conhecimento ou trabalhar na
sociedade. Esse ensino de arte cumpre, pois,
a função de manter a divisão social existente
na sociedade característica esta da pedagogia tradicional.
O escolanovismo contrapõe-se à educação tradicional avançando um novo passo
em direção ao ideal de assumir a organização de uma sociedade mais democrática,
os educadores que adotam essa concepção
passam a acreditar que as relações entre as
pessoas na sociedade poderiam ser mais
satisfatórias, menos injustas, se a educação
escolar conseguisse adaptar os estudantes
ao seu ambiente social.
Escola nova o professor utiliza encaminhamentos que consideram o ensino e a
aprendizagem basicamente como processo
de pesquisa individual ou no máximo de pe31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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quenos grupos. A concretização desse método exigia uma certa ordenação de passos
que obedeciam à seguinte sequência.
Se formulassem hipóteses explicativas
do problema e se desenvolvesse a experimentação, realizada conjuntamente por alunos e professor para confirmar ou rejeitar as
hipóteses formuladas.
Quanto às teorias e práticas estéticas,
os professores de tendência pedagógica
mais escolanovista apresentam uma ruptura
com as "cópias" de modelos e de ambientes,
valorizando, em contrapartida os estados psicológicos das pessoas, com base na psicologia e entrada e da psicanálise, a estética e o
ensino superior artístico foram influenciados
também pela teoria gestáltica século XX.
Ao ser introduzido no Brasil, entre os
anos 30 e 40, o movimento escolanovista vai
encontrar o país num momento de crise do
modelo agrário-comercial, exportador, dependente, e início do modelo nacional desenvolvimentista, industrializado. É uma época assinalada por várias lutas políticas, econômicas,
culturais e em prol da educação pública básica.
No campo artístico observa-se ecos da
Semana de Arte Moderna de 1922, expandindo-se o movimento modernista para várias
regiões do país e organizando-se salões de
arte com características mais nacionalistas.
As renovações de posicionamento cultural, levam ainda os intelectuais da época
a motivarem-se pela produção artística de
crianças bem como por seus processos mentais no seu mundo imaginativo, passando até
mesmo a colecionar os desenhos infantis.
O princípio mais adotado por Dewey
(FUSARI & FERRAZ, 1992, p.27), é, portanto, o da função educativa da experiência, cujo
centro não é nem a matéria a ensinar nem o
professor, mas sim o aluno em crescimento
ativo, progressivo. Esses trabalhos sintetizam

suas preocupações com a importância da
educação para a sociedade e para a democracia, e enfatizam uma pedagogia mais pragmática e experimental.
A educação através da arte, quando difundida no Brasil recuperou a valorização da
arte infantil e a concepção de arte baseada
na expressão e na liberdade criadoras.
Depois dos anos 60, o pouco cuidado
em avaliar-se os fundamentos do método da
livre expressão levou inúmeros professores a
extremos onde tudo era permitido.
No Brasil, os professores de Arte que
aderiram à concepção da Pedagogia Nova
passaram a trabalhar com diferentes métodos
e atividades motivadoras das experiências artísticas, centradas nos interesses e temas individuais dos alunos, que se transformavam
depois em conteúdos do ensino. Os métodos
escolanovistas foram experimentados em várias escolas, tais como as Escolas Vocacionais de São Paulo, nos anos 60, que realizaram atividades de "estudos do meio" com os
alunos.
Na Pedagogia Nova, a aula de Arte traduz-se mais por um proporcionar condições
metodológicas para que o aluno possa "exprimir-se" subjetiva e individualmente. Conhecer
significa conhecer-se a si mesmo; o processo
é fundamental, o produto não interessa. Visto
como ser criativo, o aluno recebe todas as estimulações possíveis para expressar-se artisticamente. Esse "aprender fazendo" o capacitaria a atuar cooperativamente na sociedade.
A tendência tecnicista aparece no exato
momento em que a educação é considerada
insuficiente no preparo de profissionais, tanto
de nível médio quanto de superior, para atender o mundo tecnológico em expansão.
Na escola de tendência tecnicista, os
elementos curriculares essenciais – objetivos,
conteúdos, estratégias, técnicas, avaliação –
apresentam-se interligados.
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Os conteúdos escolares e os métodos
de ensino, muitos dos quais utilizados também na pedagogia tradicional ou novista, são
submetidos aos objetivos comportamentais
previstos no todo da organização do processo ensino-aprendizagem tecnicista.
No início dos anos 70, concomitante ao
enraizamento da pedagogia tecnicista no Brasil, é assinada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 5692/71, que introduz
a Educação Artística no currículo escolar de
1º e 2º graus.
Desde a sua implantação, observa-se
que a Educação Artística é tratada de modo
indefinido, o que fica patente na redação de
um dos documentos explicativos da lei, ou
seja, o Parecer nº 540/77: "não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem
contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses". Ainda o mesmo
parecer fala-se na importância do "processo"
de trabalho e estimulação da livre expressão.
Os cursos de Educação Artística vêm
priorizando-se em atividades artísticas mais
direcionadas para os aspectos técnicos, construtivos, uso de materiais, ou em um fazer espontaneísta, sem maiores compromissos com
o conhecimento da arte.
As aulas de Arte apresentam influências
das três pedagogias enunciadas – tradicional,
novista e tecnicista. Estas pedagogias, embora descritas separadamente, na prática se imbricam. Acreditamos que o conhecimento dos
principais aspectos pedagógicos, ideológicos
e filosóficos que marcam o ensino-aprendizagem de Arte, pode auxiliar o professor a
entender as raízes de suas ações, bem como
o seu próprio processo de formação.
Ao mesmo tempo, ele pode tomar ciência de que ainda permanecem questões
referentes ao papel específico da educação
escolar e também das aulas de Arte na mudança e melhoria das relações sociais.

Desde os anos 60, muitos educadores,
preocupados com o rumo da educação escolar, passam a discutir as reais contribuições
da escola, sobretudo da escola pública pensando numa melhoria das práticas sociais.

NOVAS PROPOSTAS PARA O ENSINO DE
ARTE NO CICLO I
Essas discussões têm contribuído para
mobilizar novas propostas pedagógicas que
apontam para uma educação conscientizadora do povo e para um redimensionamento
histórico do trabalho escolar público, democrático e de toda a população. Surgem, então,
novas teorias para explicar a superação do
pensamento liberal na busca de um projeto
pedagógico progressista. De acordo com o
processo histórico seguem-se as pedagogias:
"libertadora", "Libertária" e "histórico-crítica"
ou "crítico-social dos conteúdos (ou ainda
"sócio-política”)
Inicialmente, alguns desses educadores mais descrentes do trabalho escolar sugerem uma educação do povo, de caráter
"não-formal", não- diretivo, não-autoritário,
visando liberar as pessoas da opressão da
ignorância e da dominação. São as propostas
educacionais apresentadas pelas pedagogias
libertadora (representada por Paulo Freire) e
libertária (representada por Michel Lobrot,
Célestin Freinet, Maurício Tragtenberg, Miguel
González Arroyo, dentre outros)
A Pedagogia Libertadora proposta por
Paulo Freire objetiva a transformação da prática social das classes populares. Seu principal
intento é conduzir o povo para uma consciência mais clara dos fatos vividos e, para que
isso ocorra, trabalham com a alfabetização de
adultos. Na metodologia de Paulo Freire alunos e professores dialogam em condições de
igualdade, desafiados por situações-problemas que devem - compreender e solucionar.
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A Pedagogia Libertária, por sua vez, resume-se na importância dada a experiências
de autogestão, não-diretividade e autonomia
vivenciadas por grupos de alunos e seus professores. Acreditam na independência teórica e metodológica, livres de amarras sociais
(como foi o caso de Summerhill, criada pelo
educador inglês A. Neill, no início dos anos
60).
Concomitante a essas proposições,
surge em dos anos 70 um outro grupo de
professores em busca de caminhos para a
educação escolar pública, que já se apresentava com baixa qualidade de ensino- aprendizagem. De início, esse movimento coincide
com a retomada dos estudos teóricos críticos, que colaboraram para difundir a ideia da
escola como reprodutora das desigualdades
sociais. Isto gerou uma atitude pessimista, de
negação do trabalho da escola e a substituição dos conteúdos tradicionais de ensino nas
aulas, por "discursos políticos”.
Finalmente, parte desses professores
que passam a propor uma Pedagogia Sócio-política -percebem, logo no início dos anos
80, que era preciso ultrapassar esse mero
denuncismo, que não levaria a urna efetiva
melhora da escola pública verdadeiramente
democrática que desejavam a preciso ultrapassar esse quadro pessimista e imobilizador
que tomava conta do ideário de muitos educadores.

Garantir aos alunos o acesso aos conhecimentos fundamentais não faz da escola
a única responsável pela melhoria da vida na
sociedade (concepção idealista), nem a toma
exclusivamente reprodutora das relações sociais (concepção reprodutivista). A educação
escolar é influenciada por muitos determinantes sociais, históricos e, ao mesmo tempo, é
capaz de influenciá-los, de intervir para que
mudem, se transformem e melhorem socialmente (concepção realista)
A nova proposta da educação escolar
não toma para si a responsabilidade da conscientização política. A escola não é o único
segmento da sociedade responsável pelo
processo de ampliação da conscientização
política do cidadão e sim um dos segmentos
que contribuem para isso.
A conscientização política na prática
social ampla e concreta do cidadão. A educação escolar deve assumir o ensino do conhecimento acumulado e em produção pela
humanidade, isto é, deve assumir a responsabilidade de dar ao educando o instrumental
necessário para que ele exerça uma cidadania consciente, crítica e participante.

Ao mesmo tempo, assumiram que as
reflexões e discussões das teorias "crítico-reprodutivistas" contribuíram para que muitos
professores se conscientizassem de dois aspectos importantes”.
Conseguir uma educação escolar pública competente é, por si só, um dos atos políticos que precisa ser efetivado, pois a escola
é direito de todos os cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentados estes olhares sobre o mesmo objeto de estudo, podemos perceber o quão
rico é o estudo das cores para nossa percepção e compreensão do mundo em que vivemos.
Mais que esgotar possíveis abordagens, entendemos ter contribuído para a ampliação
deste debate, e temos claro isso só ter sido possível por conta destes anos de estudo, da
dedicação dos educadores com quem trabalhamos e do suporte técnico oferecido por esta
instituição de ensino. Agradecemos a todos os que contribuíram para que este projeto se
concretizasse e reafirmamos nossa opção por uma vivência profissional que seja sinônimo
de liberdade e vida.
Nem todos relacionaram a arte dentre suas necessidades básicas da vida, mas com
certeza aqueles indivíduos privados do convívio social devido à estigmatização, encontram na
arte um espaço para realizar-se como seres humanos, mostrando a todos que são pessoas
em busca de seu crescimento pessoal.
Além de proporcionar atividades concretas e construtivas, a educação por meio da arte
promove o desenvolvimento de habilidades e capacidades, o controle dos movimentos, a
organização pessoal e a ordenação dos pensamentos.
As atividades em grupo ajudam na integração social, por meio da cooperação e da
comunicação entre os seus membros, de acordo com as potencialidades e necessidades de
cada um, as atividades são aplicadas de forma lúdica, a fim de tornar a aprendizagem mais
emocionante, motivadora e prazerosa.
Acredito que um trabalho constante, coerente e organizado será capaz de fazer emergir
todo o potencial criador do indivíduo e torná-lo um agente social em pleno exercício da sua
cidadania.
Nesse sentido, uma pessoa que desenvolva caminhos próprios de expressão, a partir do
conhecimento de materiais, técnicas, conceitos nas diversas produções artísticas, é capaz de
participar de modo mais efetivo do seu contexto sócio-cultural, contribuindo produtivamente e
transformando o seu desenvolvimento em processo contínuo de aprendizagens e de reconstrução de seus modos de expressão.
E isso é exercer cidadania, porque afirmada a sua marca pessoal, de indivíduo presente
na contextualização da sociedade em que vive.
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O FRACASSO ESCOLAR ACERCA DE ALUNOS DISCALCÚLICOS
RESUMO: Um dos grandes desafios da escola é repensar os modelos educacionais dominantes
e dar um novo sentido à aprendizagem. Este estudo acredita em uma proposta inovadora a fim
de rever, interrogar e repensar o ensino de matemática modificando para melhor, portanto, as
relações escolares com base em situações reais e problemas apresentados em sala de aula.
O impacto desastroso do aproveitamento do ensino de matemática tem se mostrado ineficaz,
como demonstram os índices de provas aplicadas tanto nas esferas, municipais, estaduais quanto
federais. Um agravante desse impacto são alunos que possuem transtornos de aprendizagem e,
geralmente, são mal orientados e sem recursos didáticos para sanar o déficit apresentado. Tais
adversidades matemáticas recaem no aproveitamento funcional do aluno que tende a carregar o
transtorno pela vida escolar e fora dela. Para que se revise a problemática, é essencial capacitar
professores a fim de que ajudem os discalcúlicos a transpor as barreiras matemáticas, já que
o aluno quando se sente valorizado e estimulado, as chances de desenvolvimento satisfatório
aumentam consideravelmente. Então, lança-se mão de recursos lúdicos para tentar garantir uma
consolidada construção do saber matemático. Deve-se mostrar significância prática para o ensino
matemático, contextualizando de forma clara e objetiva, trazendo para perto da realidade do aluno.
Por essa razão, este estudo, de origem bibliográfica, busca possibilitar um olhar mais criterioso e
abrangente ao ensino e aprendizado das frações, como um recurso didático a ser exemplificado,
no Ensino Fundamental, cujo processo precisa mostrar-se mais transformador e emancipador.

Palavras-chave: Raciocínio Lógico; Habilidades Matemáticas; Discalculia.
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INTRODUÇÃO

N

este estudo de conclusão de curso de Docência de Ensino Superior, pretende-se
organizar reflexões sobre como as aprendizagens desenvolvidas na construção
do conhecimento lógico-matemático podem também aprimorar ou produzir conceitos importantes para o entendimento do processo de leitura e escrita da língua.
Neste sentido, problematiza-se como a ênfase em atividades de relações lógico-matemáticas articula-se com o conhecimento da leitura e da escrita, desafiando aprendizagens
no contexto da alfabetização e do letramento, e como elas podem contribuir para investigar
dificuldades que surgem nesse processo.
Por isso esse tema é tão importante, pois faz pensar a aprendizagem educativa na ótica
da linguagem matemática implica refletir que “o processo de formação, atualização e especialização passe por momentos de vivência, de reflexão, de conceitualização e de sistematização
de saberes e conhecimentos” (CUBERES, 1997, p.15). Caso contrário, corre-se o risco de um
ensino sem consistência e de repetição sem saber o porquê o fazemos da forma que fazemos.
Já se fala com mais propriedade das experiências de aprendizagem da letra, mas, ainda, enfrentam-se alguns silêncios ao investigar como sabemos que os nossos alunos estão alfabetizados
numericamente. Ao interrogar sobre situações de aprendizagem da escrita e da leitura, podemos
nos surpreender ao perceber que boa parte das dificuldades podem ter origem na organização e
no desenvolvimento de conceitos elaborados a partir do raciocínio lógico-matemático.
Por isso, se lançarmos olhares mais atentos às hipóteses e aos procedimentos que
nossos alunos utilizam para lidar com os desafios de raciocínio lógico, poderemos, quem
sabe, ter novas possibilidades de ajudá-los a adquirir e a sistematizar, com mais qualidade,
conhecimentos referentes ao processo de alfabetização.
Ao classificar e ordenar objetos, comparando e relacionando quantidades no tratamento de informações, pensamos sobre as relações de ordem numérica, correspondência entre
tamanhos de conjuntos, estabelecendo a síntese entre os aspectos ordinais e cardinais do
número, determinando, ao mesmo tempo, a ordem de um elemento numa série, assim como
quantos elementos compõem o todo da série. Para desenvolver tais conclusões, a criança
precisa entender as relações de conservação e inclusão hierárquica.
No processo de desenvolvimento do pensamento matemático, há uma série de conceitos
que precisam ser trabalhados e o aluno discalcúlico tem o entendimento comprometido devido
a certas limitações, como a abstração: tudo pode ser contato; a ordem fixa: as palavras que
designam os signos numéricos precisam ser ditas sempre na mesma ordem e sem omissão
ou repetição; a correspondência termo a termo: cada palavra emitida é associada ao objeto
que está sendo contado; a irrelevância de ordem: não interessa o lugar em que se começou
a contar, interessa saber onde começou e onde terminou a contagem, reconhecendo o que já
foi contado ou não; a conservação de quantidades: entender que a disposição e o tamanho
dos objetos não interferem na quantidade; a cardinalidade: compreender que o último número
mencionado também representa a quantidade da série. Investigar como cada criança está
operando com as habilidades de contagem, pode ajudar a pensar intervenções para lidar
com as hipóteses que estabelecem na escrita das palavras.
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O trabalho tem como objetivo geral estabelecer relações nas conexões entre pensamento
lógico e matemático para poder possibilitar a construção de novos saberes para o entendimento e a apropriação desse código cultural e que o aluno discalcúlico seja prejudicado.
Para tanto tem-se como objetivo específico compreender o conceito de discalculia,
o que é, causas e como lidar com isso, bem como aprender sobre as dificuldades que as
pessoas têm nas disciplinas que fazem uso frequente do cálculo, como a matemática, como
também compreender a inclusão da pessoa com discalculia na escola: o que pode ser feito
no processo de ensino e aprendizagem.
Parece-nos importante alertar para a necessidade de reflexão sobre a capacidade de
aprendizagem de nossos alunos em relação à matemática a fim de podermos avaliar com
mais propriedade os conhecimentos que, efetivamente, eles realizam no processo de entendimento da linguagem matemática, aprimorando a investigação das causas que podem estar
prejudicando o avanço de suas aprendizagens.
Muitas vezes, esquecem-se das práticas nas defasagens apresentadas no processo de
educação e não buscamos outras formas de olhar para as causas das dificuldades que podem
estar relacionadas com defasagens no desenvolvimento matemático. Realizar atividades que
envolvam intervenções e relações entre as aprendizagens matemáticas podem nos ajudar a
buscar novas formas de olhar para as defasagens no contexto do ensinar e do aprender.
É indispensável neste estudo manter o foco nas especificidades dos objetivos sobre a
repercussão da discalculia na vida social do aluno, buscar novas metodologias que facilitem
a aprendizagem dos alunos discalcúlicos e ainda caracterizar o perfil cognitivo de crianças
portadoras de transtornos de aprendizagem da Matemática.
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O COMPROMETIMENTO DA
APRENDIZAGEM NAS HABILIDADES
ESCOLARES
Temos a clara percepção para a necessidade urgente de avaliar, questionar e
repensar os métodos de ensino da disciplina
de Matemática, a despeito das dificuldades e
condições adversas do meio escolar. Afinal,
para produzir um conhecimento de boa qualidade, não basta conhecer truques e fórmulas
matemáticas memorizadas.
É preciso saber como e por que aplicá-las e, mais que isso, compreendê-las, pois o
que há de gostoso e interessante na matemática __ e até mesmo emocionante __ é o jogo
da argumentação: discutir ideias e desafios.
Um problema debatido e comentado acaba
formando um modelo para outros problemas
do mesmo tipo. Isso é modelagem.
Em vez de conhecimentos isolados,
temos a construção de conhecimentos com
nexos lógicos, formando um sistema, um modelo. Trata-se, portanto, de formação, e não
apenas de informação. A autora diz que:
O fracasso escolar afeta o aprendizado
do sujeito em suas manifestações sem
chegar a aprisionar a inteligência: muitas
vezes surge do choque entre o aprendente e a instituição educativa que funciona
de forma segregadora. “Para entendê-lo
e abordá-lo, devemos apelar para a situação promotora do bloqueio (FERNANDEZ, 2001, p. 33).

Com esse enfoque, para Alberto (2006),
certamente colabora para que o ensino da
matemática vá além do conteúdo de fórmulas
matemáticas, regras e exercícios de aplicação, trabalhando, também, a criação de argumentos que deem validade às informações,
isto é, a resolução de problemas por meio da
formulação de conjeturas e da discussão de
ideias.

Devemos analisar situações práticas de
sala de aula e demonstrar como desenvolver a
competência do aluno na produção de modelos
matemáticos, motivando-o a elaborar soluções
próprias. Dessa maneira, ficamos com uma interação entre teoria e prática, transformando-se
o próprio livro em uma proposta de modelagem
do método de ensino da matemática.
Nessa realidade adversa e diversificada
em que vivemos e atuamos, há um conhecimento acumulado que nos permite definir algumas condições que abrem a possibilidade de
pensar em jogar outro jogo dentro da escola.
São experiências em pequena escala, criadas
e sustentadas pelo trabalho coletivo de grupos
de docentes que têm de acreditar no que fazem.
Essas condições, geradas por algumas
experiências, não são externas aos sujeitos
que as produzem, nem estão completamente
moldadas pela situação social e cultural dos
seus protagonistas. Falar dessas condições
com quem é professor nos dá otimismo. Porque desse modo se estabelece uma discussão sobre o sentido do conhecimento na escola, do conhecimento matemático, no nosso
caso (GARCÍA, 1998).
A discussão surge no sentido em que
a matemática tinha na escola antigamente,
antes que ela desmoronasse, baseava-se
muito na comunicação de mecanismos isolados que algum dia pudessem ser úteis para
abordar seriamente problemas. No entanto,
isso já não sustenta os docentes e os alunos
no cenário onde se ensina e se aprende.
É preciso instituir um sentido. Temos de
reconstruí-lo. Ele não é evidente, não é manifesto, não é natural. Falamos de instituir e
construir, não de restituir ou reconstruir. Não
se trata de recuperar o que passou, embora
muitos sintam nostalgia disso. O que era antes — ao menos no caso da matemática — já
não atrai, não satisfaz, não gratifica e não seduz nem os docentes, nem alunos.
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Segundo Cuberes e Duhalde (1998), muitos profissionais da educação acreditam que,
para as camadas populares, a escola é uma
oportunidade privilegiada de acesso aos produtos da cultura considerados valiosos para a
formação dos jovens. Ainda segundo a mesma
crença, isso, embora não suponha melhoras —
imediatas ou remotas — na escala social, pode
implicar uma transformação subjetiva permeada
pelo trabalho intelectual do aluno, que assim
terá condições de se posicionar na sociedade
com mais e melhores ferramentas.
A escola pode ser um espaço onde os
alunos aprendem a desfrutar da cultura. Sabemos, porém, que em muitos casos há uma
grande distância entre essas expectativas e
as experiências educativas vivenciadas pelos
jovens. Examinar essa distância requer uma
abordagem do sentido.
O trabalho da maioria dos docentes —
e não exclusivamente dos que se dedicam à
matemática — é, hoje, marcado pelo signo da
frustração: os professores têm a sensação de
estar forçando os alunos a ir para um lugar que,
aparentemente, não os atrai. Falar do sentido
significa obter um tipo de trabalho mais satisfatório, mais prazeroso. Falar do sentido, nesse
caso, adquire contornos de uma reivindicação.
Há que tomar decisões políticas para
gerar melhores condições ao desenvolvimento, na escola, de uma prática sustentada fundamentalmente pelo trabalho intelectual de
alunos e docentes. Tais decisões são imperiosas e urgentes. Repensar a escola é primordialmente uma questão maior (CUBERES;
DUHALDE, 1998).
Ora, essa urgência não exime os que
atuam nas escolas de refletir sobre os fundamentos do trabalho de ensinar matemática
hoje, de encontrar um sentido mais apropriado, de ter uma convicção profunda a defender
e que, em última instância, possa exercer uma
certa pressão sobre as decisões de política
educacional a tomar.

Entendemos que a didática não pode
ignorar o contexto social e político no qual
está, necessariamente, inserida, mas entendemos também que a didática não se dilui
nesse mesmo contexto. Repensar a escola
é, ainda, um projeto de docentes e, essencialmente, didático (CUBERES; DUHALDE,
1998).
De acordo com Rangel (1992), levar em
conta o contexto social e cultural — hoje extremamente crítico — é, do nosso ponto de vista, quase o imerso do que indicam algumas
opções bastante difundidas. Muitos docentes
acham que os alunos são incapazes.
Diante desse obstáculo intransponível, acabam renunciando às suas expectativas quanto à
profundidade do trabalho intelectual a realizar na
escola. Paradoxalmente, propostas rasas, muito
baseadas na mecanização, provocam um vazio
de sentido para os alunos, que, sem a disposição
de bancar os custos de aprendizagem em algo
que não tem o menor atrativo para eles, acabam
ficando incapacitados.
Não queremos minimizar um panorama
que é verdadeiramente desolador, no tocante ao saber revelado pelos alunos, atribuindo
aos docentes toda a culpa, no anseio de explicar as dificuldades do corpo discente.
Desafiar um aluno significa propor situações que ele considere complexas, mas não
impossíveis. Trata-se de gerar nele uma certa
tensão, que o anime a ousar, que o convide
a pensar, a explorar, a usar conhecimentos
adquiridos e a testar sua capacidade para a
tarefa que tem em mãos.
Trata-se, ainda, de motivá-lo a interagir
com seus colegas, a fazer perguntas que lhe
permitam avançar. Ao lançar o desafio, é necessário, sem dúvida, acreditar no potencial
dos alunos, mas essa crença não pode ser
inventada. Tem de estar respaldada em conhecimentos que possibilitem refletir sobre
qual será o ponto de partida para a atuação.
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A tarefa está longe de ser simples, porque muitos estudantes mostram que não podem, que não têm interesse, que não querem.
Às vezes o que parecem não saber é de tal
magnitude que a mera ideia de investigar o
passado, em busca de um início viável, é desalentadora (GARCÍA, 1998).
No entanto, esse estado de coisas que
se tornou natural foi provocado por numerosos fatores, entre os quais se inclui a própria
natureza do projeto educativo, condicionado
não só por fatores sociais, mas também por
uma certa visão de como o conhecimento circula dentro das classes. Revisar a matemática
que vive na escola, interrogá-la, analisá-la, é
imprescindível para conceber outros cenários.
O enfoque da matemática como fato natural não admite que diante de uma mesma
problemática seja possível propor diversos
pontos de vista; não reconhece que aquilo
que se estuda na disciplina — e acaba sendo
instituído — é produto das decisões dos homens que nela trabalham (ALBERTO, 2006).
As ideias matemáticas, os conceitos, as
estratégias, as ferramentas, os modos de representar, as normas — não existem independentemente das práticas associadas a elas.
Um conceito não pode ser caracterizado por
sua definição. Ajudar os jovens a usar o conhecimento a seu favor vale o esforço que
custa.

MOTIVAÇÃO DE APRENDIZAGEM
Mediação é um conceito central para
a compreensão da concepção de Vygotsky
(1998) sobre o desenvolvimento humano
como um processo sócio-histórico: é na troca
com o outro que o sujeito se constitui como
tal e constrói conhecimentos. Trata-se de um
processo que caminha do social __ relações
interpessoais __ para o individual __ relações
intrapessoais.

Disso decorrem a importância da atuação entre cultura e indivídua e a relevância
que Vygotsky (1998) atribui à escola __ lugar
onde a intervenção pedagógica desencadeia
o processo de ensino-aprendizagem que gera
o desenvolvimento do aprendiz __ e ao professor que, como condutor do processo, ajuda
a criança a concretizar um desenvolvimento
que ela ainda não atinge sozinha.
Essa tarefa pode ___ e deve __ ser exercida não só pelo professor, mas também por
um adulto, mas também por um adulto mais
experiente, um orientador de atividades, um
familiar, um amigo, um bibliotecário, um livreiro ou colegas capazes, que tragam o aluno,
que o façam avançar.
Se pensarmos no caso específico da
leitura, por exemplo, sabemos que não basta
colocar as pessoas em contato com materiais escritos, embora essa seja a primeira
condição. É preciso incentivá-las a fazer descobertas e ajudá-las a realizar escolhas, a
compreender textos mais complexos, a conseguir avanços na formação do gosto pessoal
(VYGOTSKY, 1998).
O comportamento mais experiente do
mediador poderá ajudar os alunos a se interessarem por determinados conteúdos e
pelo imenso patrimônio cultural que, acumulado por tantas gerações, continua sendo tão
desigualmente distribuído, mesmo pelas instituições que deveriam propagar a arte e a
cultura.
Atuando como guia, apoiador, incentivador, esse mediador poderá aumentar o
repertório dos aprendizes, facilitar a aprendizagem, gerar condições e ambiente para
o estabelecimento de articulação entre informações, mostrar que ler e escrever, além de
promover socialmente e dar acesso à cultura
e ao conhecimento, é um modo de relacionar
a vida de cada um à realidade em que vive
(CUBERES; DUHALDE, 1998).
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Um ponto fundamental para o desenvolvimento de uma cultura colaborativa na
sala de aula é buscar formas de mostrar ao
estudante que ele é muito importante para o
professor e seus colegas.

conta os conteúdos curriculares programados
para essa série. No decorrer das atividades
sempre aparecem dúvidas ou contribuições
que, compartilhadas e discutidas, enriquecem
a aula (FURTADO; BORGES, 2007).

É para eles e por eles que a escola
existe e a aprendizagem está sendo construída. Colocando de forma mais simples, tudo
que acontece na classe tem uma finalidade:
ajudar o aluno a adquirir conhecimentos que
lhes serão úteis na escola e na vida (GUERRA, 2002).

Essa forma de atuação é favorecida
quando o professor, como coordenador e
organizador de situações de intercâmbio e
de colaboração na classe, permite a troca de
informações e encoraja as discussões produtivas e solidárias entre os alunos, possibilitando que uns aprendam uns com os outros.

Quando cada aluno entende que toda
ação na sala de aula está voltada para seu
desenvolvimento, ele passa a se compreender como um sujeito de direito que tem valor.
Consequentemente, passa a assumir responsabilidades tanto em seu processo de aprendizagem, como no de seus colegas. Portanto,
a construção de uma atitude colaborativa na
classe implica ajudar cada aluno a desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, requisito essencial para atingir a participação de
todos.

Embora haja obstáculos difíceis de superar, muitos deles são resultados de nossas
atitudes, isto é, de nossas crenças pessoais.
Por isso é importante também, além de incentivar a cooperação entre os alunos, contar
com a colaboração de outros colegas docentes, dentro e fora da escola (os recursos tecnológicos oferecidos hoje pela internet são
uma grande vantagem nesse sentido).

Para França (1996), na ação continuada de construir uma sala de aula inclusiva,
aprendemos que essa nova forma de ensinar justifica e modifica todo o processo de
aprendizagem dos alunos, que então se tornam verdadeiros colaboradores e parceiros
do professor e entre si. A colaboração aumenta a participação, diminui a exclusão nas
atividades de classe e, dessa maneira, amplia
as oportunidades de aprendizagem igualitária
para todos.
É exatamente na operação de buscar
novas formas de ensinar que o professor passa a entender que os estilos de aprendizagem
de seus alunos constituem um dos recursos
mais importantes para aperfeiçoar sua prática
docente. Dessa forma, quando uma atividade
à classe, o ponto de partida deve ser uma
pesquisa dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em questão, levando-se em

Esse tipo de interação ajuda o docente
a encontrar soluções para os problemas que
surgem. Enfim, compartilhar experiências,
sobretudo com seus alunos, pode contribuir
muito para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional (FURTADO; BORGES,
2007).
Para Collares e Moysés (1993), a dificuldade de aprendizagem é um termo bastante debatido no campo educacional, porque
quando uma criança desenvolve atividades
positivas em sala de aula ela é elogiada, tem
uma autoestima elevada.
Mas quando se percebe que a criança
não está tendo a aprendizagem, então todos
procuram de alguma forma descobrir o motivo deste empecilho ou mesmo arrumar uma
resposta, qualquer que seja, mesmo que negativa. É neste momento que muitas crianças são taxadas de preguiçosas, agitadas e
lerdas.
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Na perspectiva da educação inclusiva,
o foco não está na deficiência do aluno, mas
sim no ambiente e seus recursos, que devem
garantir acessibilidade e atendimento às necessidades desse aluno.
Entre os recursos disponíveis, encontram-se as chamadas tecnologias assistivas,
como os textos falados e os avisos sonoros
nos computadores. Pessoas com deficiência
auditiva podem contar com a linguagem de
sinais (no Brasil, chamada de Libras, Língua
Brasileira de Sinais, ou Língua de Sinais Brasileira).
Alunos com deficiência visual contam
com a produção de livros em braile, os sistemas de leitura em áudio e os equipamentos para ampliação de caracteres gráficos.
Atualmente, existem sites com adaptações e
variados recursos da telefonia móvel que também facilitam o acesso, à comunicação, de
pessoas com deficiência (COLLARES; MOYSÉS,1993).
As Dificuldades de Aprendizagem (DAs)
mais conhecidas são a Dislexia, a Disgrafia, e Discalculia, e Dislexia, a Disortografia e o TDAH (Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade). Segundo
Guerra (2002, p. 79):

As dificuldades de aprendizagem podem ocorrer junto com outras síndromes clínicas (como transtorno de déficit de atenção ou
transtorno de conduta) ou outros transtornos
do desenvolvimento (como transtorno específico do desenvolvimento da função motora ou
transtornos específicos do desenvolvimento
da fala e linguagem) (GUERRA, 2002, p. 79).
Não se trata de um problema intelectual. Mesmo alunos com um bom nível intelectual podem apresentar o problema, que acaba
afetando o seu rendimento. A falta de sintonia entre o pretendido e o realizado provoca
desequilíbrio nas áreas motora e perceptiva,
como repercussões sociais. Na escola, o aluno pode apresentar baixo rendimento, porém,

a disgrafia é em geral contornável, desde que
não acompanhada de outras questões que
fragilizam ainda mais o aluno.
A criança que, ao chegar à puberdade e
adolescência, ainda apresenta disgrafia (por
vezes acompanhada de dislexia) poderá ser
vítima de bullying, o que afetará ainda mais
sua autoestima.
Cabe ao professor e a família observar
os alunos e os encaminhar a um profissional
qualificado no intuito de diagnosticar e procurar trabalhar e promover uma melhora nessas
dificuldades. Não cabe ao professor taxar o
aluno de qualquer adjetivo negativo, mas incentivá-lo e trabalhar de forma motivadora e
mediadora.
Uma dificuldade da matemática é a discalculia. Essa dificuldade interfere muito no
desenvolvimento escolar ou na vida cotidiana,
quando se necessita de uma habilidade matemática (FURTADO; BORGES, 2007).
A discalculia é a dificuldade para aprender Matemática. Embora apareça comumente
em pessoas com dislexia, deve ser tratada
de modo independente. Pode manifestar-se
em vários níveis e áreas da aprendizagem:
na leitura ou na escrita dos números; na sua
compreensão; no entendimento de símbolos,
conceitos e regras ou no raciocínio abstrato
(GUERRA, 2002).
O aluno com discalculia apresenta extrema lentidão no trabalho matemático, pois
tem dificuldade para compreender a lógica
das sequências. Tem também dificuldade
para realizar as operações básicas de soma,
subtração, multiplicação e divisão e qualquer
operação mais complexa que as utilize. Essa
dificuldade se estende à compreensão das
palavras utilizadas para descrever operações
matemáticas (diferença, soma, total, conjunto,
raiz quadrada, entre outros termos do gênero), podendo perdurar até os anos finais do
Ensino Fundamental.
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Há comprometimento de sua memória
de curto prazo. Por isso é extremamente desgastante para ele memorizar ou realizar operações que envolvam fórmulas, expressões, por
exemplo; problema que é agravado porque,
em geral, ele confunde os símbolos. Ele também apresenta dificuldade com a memória de
longo prazo e fica muito confuso quando tem
de lidar com várias informações de uma só
vez. Assim, esquece facilmente a explicação
sobre as tarefas de casa ou as que tenha de
realizar posteriormente à aula.
Alunos discalcúlicos podem também
apresentar problemas de orientação espacial, posicionando os números de uma operação de maneira incorreta no papel (ora em
um espaço muito grande, ora apenas em um
canto), fazendo contas amontoadas, e, em
consequência, confundindo-se nos cálculos.
Existem diferentes tipos de discalculia,
envolvendo dificuldades verbais, de raciocínio lógico, léxicas, gráficas, operacionais e
outras. O Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno observado em crianças muito agitadas, que não
prestam atenção, têm dificuldades em manter
a atenção nas atividades, não terminam o que
começam, esquecem as atividades diárias, e
muitas outras. Segundo Guerra (2002, p. 79):
Os critérios diagnósticos adotados pelo
DSM-IV (Manual diagnóstico e estatístico
de transtornos mentais), com referência
ao transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, são destacados, pois temos
observado que esta síndrome, muitas vezes, encontra-se associada às dificuldades de aprendizagem (GUERRA, 2002,
p. 79).

O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é um problema neurológico que dificulta o processo de aprendizagem. Vários fatores estão relacionados a
ele, como a predisposição genética e o fumo
durante a gestação da mãe, além de circunstâncias psicológicas estressantes, como a

separação dos pais ou outro fato que cause
ansiedade (FURTADO; BORGES, 2007).
Uma política inclusiva garante que a
preocupação e o compromisso com a inclusão estejam presentes em todos os aspectos
do planejamento escolar, seja no âmbito da
gestão, do ensino na sala de aula, das reuniões, das atividades extraescolares, da divisão
de tarefas, entre outros componentes.
O princípio da inclusão deve nortear
as ações da escola no sentido de estimular,
promover e garantir a participação de todos
os envolvidos (sua representação) nos processos de tomada de decisão (FURTADO;
BORGES, 2007).
No âmbito da sala de aula, o princípio da
inclusão favorece a participação de todos os
alunos nas atividades em classe. Isso requer
que o docente leve em conta a experiência
dos estudantes e valorize sua contribuição. É
importante que, ao gerir as atividades na sala,
o professor promova tarefas que desenvolvam
a capacidade dos alunos de se apoiarem mutuamente e, inclusive, de apoiarem o próprio
professor. As crianças gostam de apoiar os
docentes e se sentem valorizadas quando o
fazem.

O AÇULAMENTO DISCALCÚLICO
Embora a Lei no Brasil sobre Inclusão
Escolar n°13146/2015, em seu artigo 2°,
dispor que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas”, ela não
se emprega aos alunos que possuem TDAH
e discalculia. Ainda não existe uma legislação
própria para o aluno com Transtorno de Déficit de Atenção e discalculia.
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No artigo 3° do Decreto n° 7611/2011,
sobre a educação especial fica estabelecido
que:
Art. 3o: São objetivos do atendimento
educacional especializado:
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e
garantir serviços de apoio especializados
de acordo com as necessidades individuais dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações
da educação especial no ensino regular;
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino
e aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino (BRASIL,
2011).

Pesquisando a Lei n° 9394/96, em seu
artigo 12, inciso V, alínea que as escolas que
têm que promover meios de recuperação
para alunos com baixo rendimento educativo,
como, por exemplo, possuidores discalculia.
A Lei n° 9394/96 em seu artigo 59,
aborda que as instituições escolares deverão
assegurar aos alunos com transtornos globais
do desenvolvimento, inclusa a discalculia, recursos e métodos educacionais que acolham
as dificuldades discentes, bem como possibilitar aos professores condições de estudos
adequadas para o trabalho.
A resolução da CNE/CEB nº 2, de 11
de setembro de 2001, que instaura Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, no artigo 5°:
Art. 5º Consideram-se educandos com
necessidades educacionais especiais
os que, durante o processo educacional,
apresentarem: I - dificuldades acentuadas
de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem
o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

a) aquelas não vinculadas a uma causa
orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações
ou deficiências; II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos
demais alunos, demandando a utilização
de linguagens e códigos aplicáveis; III altas habilidades/superdotação, grande
facilidade de aprendizagem que os leve
a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

Nota-se que ainda há muito a ser feito
pelo aluno com discalculia, pois ele não entra na Lei de Inclusão Escolar, pois não tem
uma necessidade especial, ele pode ter um
transtorno ou um distúrbio que muitas vezes
gera preconceito sem sala de aula que pode
se arrastar até pela vida adulta, acabando por
afetar sua autoestima.
Tanto a família quanto a escola precisam entender as dificuldades do aluno com
discalculia e localizá-lo no espaço escolar de
maneira que sua aprendizagem possa favorecê-lo. É preciso sempre respeitar o ritmo
de aprendizagem dele que pode ser lento e
gradual.
O raciocínio lógico-matemático inclui as
capacidades de identificar, relacionar e operar e proporciona as bases necessárias para
adquirir conhecimentos matemáticos. Permite
desenvolver competências que se referem à
habilidade em resolver novos problemas, visto
que não se conhece de antemão um método
mecânico de resolução, podendo-se considerar que está relacionado com os demais
blocos matemáticos.
Algumas crianças aprendem mais rapidamente do que outras; algumas aprendem
mais vagarosamente que seus companheiros
da mesma idade e, consequentemente, têm
dificuldades em se adaptar às demandas sociais (KIRK, 1979, p. 21).
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Segundo Moura (2006), quando pensamos em Matemática, participamos de uma
rica tradição de simbolização, tão comum
que, como em outras esferas do cotidiano,
deixamos de apreciar suas extraordinárias
virtudes. Assumindo a simbologia do ponto
de vista da criança, redescobrimos e apreciamos, de outra forma, o notável poder de entusiasmo intelectual de se escrever a matemática. Nas mãos das crianças, esses sistemas
simbólicos não são relíquias de um passado
distante, e sim ferramentas para se descobrir
e explorar mundos emergentes de números
e padrões.

a concentração em situações estruturadas e
controladas em que a atividade é estimulante,
mas acham particularmente difícil retornar a
uma atividade depois que se distraem. Na
extensão em que isso pode ser generalizado, diríamos que um ambiente de aprendizagem propício para alunos com transtornos de
aprendizagem é aquele ambiente estruturado
e controlado, em que a tarefa de aprendizagem é estimulante e em que as distrações
são minimizadas (MOURA, 2006).

O aluno que apresenta dificuldades não
é alguém que está enganado, mas como um
aprendiz que está tentando se apropriar de um
sistema poderoso para compreender as quantidades. Nota-se que: “A discalculia é uma dificuldade de aprendizagem evolutiva, que não
causa lesão, não é causada por nenhuma deficiência mental, déficits auditivos e nem pela
má escolarização (GARCIA, 1998, p. 54.).

Passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor de
aprendizagem. A criança, colocada diante
de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo,
apreende também a estrutura matemática
presente (MOURA, 2006, p. 80).

As atividades exploradas ou influenciadas por convenções, assumem um foco mais
nítido conforme o aluno tenta criar simbolizações que lhe permitam estabelecer quantidades. Essa variação de entendimento, faz com
que o professor sinta a necessidade de refletir
sobre certas necessidades discentes mesmo
na avaliação.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA
DISCALCÚLICOS
Para Moura (2006), permitir recreios e
pausas durante o trabalho da turma parece
ajudar a reduzir a desatenção e deixar espaço
para a necessidade de atividade associada à
impulsividade e ao desânimo. Os períodos curtos e frequentes de atividade física, por exemplo, talvez 10 minutos a cada 50 minutos para
crianças do ensino fundamental, é válida.
Algumas pesquisas indicam que os alunos com discalculia e também outros transtornos correlatos podem sustentar o esforço e

Deste modo, o jogo na Educação Matemática:

Aconselha-se que o professor que tenha
em sala de aula tais alunos portadores desses transtornos matemáticos, devem trabalhar
de forma sistemática e gradual os aspectos
de identificar, relacionar e operar quantidades, considerando o princípio de dificuldade
crescente.
Os conhecimentos e as habilidades numéricas adquiridas devem aplicar-se a situações reais do cotidiano, porém não se trata
só de aprender e depois aplicar, mas também
de aprender aplicando tais conhecimentos e
habilidades.
Para uma boa didática das operações,
é necessário trabalhar em três aspectos: o de
compreensão ou lógico (inclui noção e propriedades), o mecânico (técnicas ou algoritmos) e o de aplicação.
Para favorecer o cálculo mental e a
compreensão dos números, convém praticar,
quase de maneira sistemática, a estimativa de
números e de resultados em todos os exercícios e problemas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi realizado através de
pesquisas em livros didáticos, monografias,
artigos, periódicos, Internet, google acadêmico e livros pedagógicos voltados para discussões matemáticas, para reunir dados sobre o
assunto que ainda era pouco discutido pelos
estudiosos.
Serão apresentadas pesquisas científicas, diagnósticos e observações feitas em
sala de aula. Para a realização da pesquisa, optou-se por uma abordagem teórico/bibliográfico pela via da análise qualitativa de
dados e informações relevantes, através de
observação e análise do material.

Moura (1996) propõe um olhar sobre
o ensino de Matemática na escola, baseado
na ideia de que a Matemática se expressa
em práticas culturais que são mobilizadas nos
processos de ensino. Inicialmente vem mostrar as possíveis consequências, de submeter
os alunos a certas metodologias e conteúdos,
sem que tenhamos conhecimentos teóricos
destas metodologias. Faz uma reflexão contundente sobre as condições de atuação do
professor na sala de aula.

Podemos evidenciar que alguns autores nos serviram de esteio, como Collares e
Moysés (1992) analisaram o conceito de distúrbios de aprendizagem do ponto de vista
etimológico e a partir do conceito proposto
pelo National Joint Comittee for Learning Disabilities (Comitê Nacional de Dificuldades de
Aprendizagem), Estados Unidos da América.
Tais autores compartilham uma perspectiva
crítica, ou seja, uma abordagem que procura
enfrentar dilemas colocados pela educação
convencional predominante.
No enfoque García (1998) trata as histórias e definições das dificuldades de aprendizagem, teorias, modelos e classificação
das dificuldades de aprendizagem no âmbito
sócio-histórico-cultural nas dificuldades de
aprendizagem, tratando das dificuldades de
aprendizagem da matemática com respeito
e dedicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se que a discalculia expressa uma deficiência, sendo sem ponto máximo a insuficiência de atenção e agitação, porém não consta na literatura médica qualquer indício de
retardo mental, já que não há lesão cognitiva. É um transtorno que deve ser tratado e pode
levar o aluno a ter inconvenientes emocionais no trato social e familiar, bem como um rendimento educativo desfavorável.
É um transtorno crônico, por isso a escola e a família têm que estar juntas para sanar
as dificuldades do aluno. Lembrando que o aluno com discalculia precisa ser bem acolhido
pelo professor para se sentir seguro em ambiente escolar, assim seus colegas de classe
tendem a respeitá-lo e ajudá-lo quando precisar. Ele precisa ser encorajado a fazer atividades
escolares, elogiado, dar responsabilidades a ele para que sua autoestima melhore, ter bons
relacionamentos como referência.
Para que tudo isso aconteça convenientemente, é preciso que a escola incite o aperfeiçoamento docente a fim de que possa atender esse aluno de forma produtiva e eficaz. As
leis são bastante claras quanto ao apoio que é preciso dar a esses alunos com tais atributos,
porém, na prática, há ainda uma resistência na aceitação, ou hesitação didática, ou medo
simplesmente daquilo que é novo.
O melhor método é aquele em que o aluno seja parte importante e integrante do processo, onde o mesmo possa expressar as suas opiniões e não venha a sentir medo do professor,
mas respeito e apoio para poder contar com suas motivações. O professor precisa mediar a
aprendizagem e as interações com outros colegas.
Não basta apenas estar à frente, na sala de aula, falando e fazendo com que os alunos
engulam as informações e não possam debater e expor as suas opiniões, ansiedades e dúvidas. A criança com dificuldade, precisa se sentir segura no ambiente em que ocorre a aprendizagem, pois assim ela terá uma maior confiança em se expressar. A interação do professor,
família e aluno, são relevantes e de grande valia para o processo de ensino/aprendizagem.
Dessa forma, não consideramos possível um modelo único, monolítico de proposta pedagógica. Temos, portanto, a convicção da relevância de conceber como primordial a pluralidade de pensamentos, propostas educacionais, propostas de socialização, aprendizagens e
desenvolvimento relativo às demandas das interações humanas que advêm da vida cotidiana.
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PERCURSOS DIDÁTICOS DO MATERIAL TRILHAS DE
APRENDIZAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA
RESUMO: A pandemia do Covid-19 transformou radicalmente o ensino no Brasil. De uma hora para
outra o sistema educacional teve que se adaptar abruptamente para atender a necessidade de
sua clientela, garantindo o mínimo de aprendizagem e se adaptando a essa nova realidade que se
avizinhava. O estudo sobre os materiais didáticos e as iniciativas como as Trilhas da Aprendizagem
estão dentre os mais importantes acontecimentos em tempos de pandemia, garantindo que alunos
da rede pública municipal de ensino possam prosseguir em seus estudos, ainda que de forma
remota. Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o uso da tecnologia e dos materiais didáticos
no ensino matemático. Dentre os objetivos específicos tratar sobre a pandemia e os desafios
educacionais no ensino matemático a partir do isolamento social e do ensino remoto; descrever
algumas iniciativas de materiais didáticos utilizados no ensino remoto e no ensino matemático;
tratar sobre o educador e sua atuação no contexto de isolamento social e ensino remoto. A
importância do tema proposto consiste na necessidade de uma adaptação abrupta pela qual todo
o sistema educacional brasileiro teve que passar por conta da imposição do isolamento social e
da necessidade de distanciamento pela pandemia do Covid-19. Trata-se de um estudo de cunho
bibliográfico com consulta a obras, artigos e publicações dos mais renomados autores.

Palavras-chave: Covid-19; Trilhas da Aprendizagem; Ensino; Matemática; Material Didático.
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INTRODUÇÃO

A

pandemia do Coronavírus que assolou o mundo em março de 2020 trouxe inúmeros desafios para o sistema educacional brasileiro bem como a sociedade
como um todo.

De maneira abrupta houve a necessidade da implementação de medidas para adaptar
a educação e garantir que os alunos não interrompessem seu processo de aprendizagem, e
com isso, iniciativas para novos materiais didáticos voltados para o ensino matemático foram
adotados.
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre o uso da tecnologia e dos materiais didáticos no ensino matemático. Dentre os objetivos específicos tratar sobre a pandemia e os desafios educacionais no ensino matemático a partir do isolamento social e do ensino remoto;
descrever algumas iniciativas de materiais didáticos utilizados no ensino remoto e no ensino
matemático; tratar sobre o educador e sua atuação no contexto de isolamento social e ensino
remoto.
A importância do tema proposto consiste na necessidade de uma adaptação abrupta
pela qual todo o sistema educacional brasileiro teve que passar por conta da imposição do
isolamento social e da necessidade de distanciamento pela pandemia do Covid-19 onde, inúmeras foram as iniciativas para garantir a continuidade do aprendizado e para que os alunos
não perdessem o vínculo com o ensino: desde o estudo remoto até iniciativas governamentais
locais como a exploração de novos materiais didáticos, entre eles, o material das Trilhas da
Aprendizagem adotada pelo governo municipal paulista que garantiu que todos os alunos
pudessem dar continuidade aos seus estudos. Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica com consulta a obras, artigos e publicações dos mais renomados autores assegurando
o devido embasamento teórico ao tema proposto.
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ENSINO DE MATEMÁTICA DOS ANOS
INICIAIS NO ISOLAMENTO SOCIAL
A matemática trata-se de uma ciência
que acompanha a humanidade desde os primórdios de sua evolução e encontra-se intimamente ligada ao dia-a-dia das pessoas,
constituindo-se um conhecimento fundamental
para a maioria das ações e empreendimentos
humanos.
O ensino matemático requer um trabalho intenso por parte do educador, atuando
na orientação, mediação e mobilização dos
alunos para que eles se mantenham interessados em aprender, ao contrário da crença que
persiste em divulgar no contexto educacional
de que o ensino de crianças é mais tranquilo que de adolescentes considerando-se que
os conceitos Matemáticos demandam menor
complexidade.
Por isso, é preciso refletir a respeito da
demanda que emerge, a necessidade de uma
reorganização do processo de ensino e aprendizagem, procurando promover uma integração entre tecnologia e práticas pedagógicas,
uma vez que se mostra “necessária a aceitação das transformações, entendê-las e também inserir as tecnologias enquanto recursos
essencialmente potencializadores do processo
de ensino e aprendizagem no âmbito das práticas docentes” (SCHNEIDER, 2015, p. 78).
Tratam-se de transformações que tendencialmente beneficiam melhorias no contexto educacional, por meio do estímulo ao
interesse, uma participação ativa e efetiva do
aluno bem como o aprimoramento de sua autonomia na construção do seu conhecimento.
Dessa forma, acompanhando essas novas condições que se encontram no contexto
educacional, é fundamental que o educador,
enquanto personagem principal em termos
de organização e mediação no processo de
construção dos conhecimentos, reconheça o
desafio de conquistar novas habilidades e incorporá-las em sua atuação na sala de aula.

Baseado nessa situação, denota-se que
a formação tende a contribuir significativamente para que esse profissional tenha condições
de uma interação com seus alunos, utilizando-se de ferramentas tecnológicas e materiais
didáticos, onde se pressupõe que os professores se encontram preparados e dotados do
conhecimento necessário para compreender
os materiais didáticos que vão sendo elaborados, atualizados e aplicados na comunidade
escolar, cada qual com suas especificidades.
Partindo da iniciativa de integrar os novos materiais didáticos implementados pelas secretarias de educação país afora com
a tecnologia e a distribuição de materiais de
aprendizado condizentes com a realidade e as
necessidades dos alunos, espera-se que se dê
as condições para que os docentes consigam
acompanhar as transformações implementadas, de modo que se promova uma reflexão
sobre o fazer pedagógico associado com as
necessidades educacionais e os interesses
manifestados pelos alunos (REGO; REGO,
2006).
Durante o ano de 2020 um novo cenário global se afigurou. A Organização Mundial
de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020,
declarou a existência de uma pandemia proveniente de um processo evolutivo de casos
de COVID-19.
Diante desse cenário, os governos federal, estaduais e municipais tiveram que adotar
uma série de medidas para o enfrentamento e
contenção da disseminação da doença, dentre elas a suspensão de inúmeras atividades,
proibição de atividades coletivas, reforçando
o distanciamento social e orientando as pessoas no uso de álcool gel e de máscaras. Foi
necessário resguardar a população em suas
residências de modo a evitar o contato social.
A questão é que mudanças significativas
foram adotadas imediatamente no meio educacional no decorrer desse período de isolamento social, onde a comunicação entre pais,
gestores, professores e alunos bem como as
estratégias de ensino passaram a utilizar basi31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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camente os meios digitais para se disseminarem o que implicou numa revisão do material
didático que já se encontrava disponível, visando atender a essa nova situação (RAMOS;
OLIVEIRA, 2015).
As disponibilidades desses materiais
bem como a forma como eles são distribuídos
são questões discutidas de maneira constante
neste trabalho visando uma análise de seus
resultados e refletindo sobre o que pode ser
ainda aperfeiçoado em termos de ensino matemático.

OS DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DE
MATERIAIS DIDÁTICOS NA PANDEMIA
E O ENSINO DE MATEMÁTICA
É fato que ao menos nos últimos 30
anos a utilização de forma massiva e sistemática das tecnologias digitais vem acontecendo
de maneira crescente e transformando o comportamento e os hábitos de todas as pessoas
através da utilização diária da internet por meio
de inúmeras plataformas e gadgets como tablets, smartphones, computadores, etc.
No contexto educacional a situação não
acontece de forma diferente, instrumentos
tecnológicos começaram a ser consumidos
como recursos pedagógicos em um processo
de ensino e aprendizagem que antes era uma
tendência e atualmente se coloca como uma
realidade cada vez mais presente na vida das
pessoas.
Em se tratando da educação, entretanto, a utilização de tais aparatos ainda acontece com certa timidez e receio, deixando de
aproveitar de forma satisfatória todos os recursos tecnológicos que estão à disposição dos
alunos e podem propiciar uma aprendizagem
significativa de conceitos matemáticos pelos
alunos.
Principalmente falando dos anos iniciais
do ensino fundamental, na disciplina de matemática, o emprego de meios tecnológicos
mostra-se necessário ainda nos níveis iniciais
de escolaridade onde se legitima por meio das
pesquisas de Gomes e Moreira (2011) que

apontam que educadores ainda nem pouco à
vontade para utilizar recursos tecnológicos no
cotidiano escolar, carecem de uma formação
que é ou diminuta ou simplesmente inexistente
para utilização pedagógica sem contar questões de cunho cultural com uma resistência a
nível pessoal na apropriação de potencialidades de recursos tecnológicos e aplicação de
materiais didáticos mais modernos, diferente
dos tradicionalmente aplicados em sala de
aula.
Diante dessa realidade que se apresenta
e com um olhar atualizado para a situação tanto do Brasil quanto do resto do mundo, o sofrimento causado pela crise sanitária do novo
coronavírus (COVID-19) é presente e com reflexos nas interações sociais, considerando-se
as graves consequências
causadas por essa enfermidade, mostrando-se a necessidade de medidas importantes como o distanciamento social além de um
zelo mais rigoroso e atencioso com a higiene
pessoal, numa tentativa de mitigação da contaminação de toda a população pelo vírus.
No que diz respeito ao ensino de matemática, onde esse processo implica na interposição de estratégias e recursos de ensino
variados e potencializadores de aprendizagem,
é de suma importância entender que tipos de
ações são realizadas por docentes que ensinam crianças, principalmente as mais carentes, ainda que estas contem com acesso a
meios tecnológicos digitais.
Outra questão importante a ser considerada em relação a essa modalidade de
ensino são os materiais didáticos disponibilizados, como publicações, livros e cadernos
de orientação, diz respeito à maturidade dos
alunos, principalmente os das séries iniciais
de educação básica, na incorporação do ensino remoto em sua rotina de estudos (GOMES;
MOITA, 2016).
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O CNE reitera ainda a necessidade e a
importância da atuação docente, afirmando que
é imprescindível o fato de que as soluções encontradas pelas redes não devem pressupor
que os ‘mediadores familiares’ substituem a
atividade profissional do professor” (BRASIL,
2020, p. 11). Com isso, mostrou-se a necessidade de que houvesse uma readequação de
forma imediata do modelo de ensino presencial
para o ensino remoto, ainda que não se contasse com a formação prévia de educadores.
Foi necessária a mobilização dos professores em prol dos novos conhecimentos, estratégias didáticas bem como o manuseio dos recursos digitais aplicados ao ensino de matemática,
sendo necessária uma adaptação da sua prática
de ensino a utilização de recursos tecnológicos
em uma abordagem eficiente de conteúdos
matemáticos, principalmente no ensino básico
voltado para o estudo de números, operações,
geometria, medidas, probabilidade e estatística.

A IMPLEMENTAÇÃO DOS MATERIAIS
DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA EM PLENA PANDEMIA
Tratando sobre as iniciativas dos materiais didáticos produzidos em período de pandemia, verifica-se que foi estabelecida uma
ampla e variada gama de materiais, desde planejamentos, atividades on line, recursos multimídias e impressos como os denominados
“Pets” pelo Estado de Minas Gerais e publicações como o material do “Trilhas da Aprendizagem” (volume 1 e 2), pela prefeitura de São
Paulo, cada qual adequando seus conteúdos
à sua realidade local e a melhor maneira possível de se atender um público que a contar
do dia de hoje, está há pelo menos um ano e
meio afastado ou frequentando precariamente
as instituições de ensino em todo país.
Mesmo em tempos de pandemia, a presença de materiais didáticos nas aulas (ainda
que à distância) de matemática tem sido sistematicamente incentivada, ainda que seja algo
raro a discussão a respeito desta ciência sem
mencionar as produções de materiais como
recurso de ensino para a mesma.

Todavia, cumpre destacar que é preciso
muito mais do que simplesmente aplicar ou sugerir materiais didáticos se estes se restringem a
tão somente a manipulação dos alunos de maneira lúdica desprovido de qualquer função educativa e de aprendizagem (D’AMBRÓSIO, 1998).
Ainda que especialistas em educação
tenham ciência de que os materiais didáticos
por si só, principalmente considerando as dificuldades estruturais enfrentadas em tempos
de pandemia como problemas de conexão, entrega destes materiais em comunidades distantes (quando o Poder Público disponibiliza-os
na forma de cadernos, revistas ou livrinhos) e
ainda, verbas destinadas à aquisição ou elaboração dos mesmos, estes não vão ser suficiente para melhorar ou efetivamente ensinar
matemática, uma vez que é fundamental, na
maior parte das situações, a intervenção do
professor e para isso é necessário que esse
professor esteja suscetível às mudanças, se
predisponha a aceitar as novas modalidades e
técnicas de ensino e esteja aberto e receptivo
para as novas formas de ensinar sua disciplina.
O advento da pandemia implicou em um
processo que em algumas localidades estava
mais adiantado e outras ainda iniciando que
foi a busca por novas formas de se realizar o
ensino de matemática onde como exemplo do
uso da tecnologia e de recursos diversos ainda
era uma tendência hoje é uma realidade em
todos o país (IMBERNÓN, 2016).
Cumpre esclarecer que isso não desmistificou a matemática em sua imagem de
“bicho papão” da educação, mas tem contribuído para mudar essa visão. Isso se deve pelo
fato de que a busca constante pela inovação
e maneiras mais eficiente de se promover o
ensino matemático, com materiais didáticos
diversificados, ilustrados, ricos em imagens e
conteúdos significativos deve ser algo constante na vida dos educadores, uma vez que é
importante que se acredite que o emprego de
materiais didáticos é merecedor de atenção e
poderá de fato, viabilizar o processo de aprendizagem dos alunos (DANYLUK, 2015).
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Dentre as muitas vantagens de se empregar materiais didáticos diversificados, encontram-se a oportunidade de consolidação
de algumas concepções matemáticas. Tem–
se o exemplo do que preceitua os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997), atuando conjuntamente com a BNCC atual onde se descreve não existir uma única via para o ensino
das disciplinas curriculares. Entretanto, é fundamental que o educador tenha consciência
das inúmeras possibilidades de trabalho que
podem se realizar a partir da construção da
prática pedagógica.
Tratam-se de atividades que os alunos
poderão realizar sozinhos ou com apoio de
seus pais ou responsável, mas o fundamental é o compartilhamento que acontece com
outros colegas ou por meio de plataformas e
redes sociais. Os alunos contam também com
o apoio de seus professores, que estão sistematicamente orientando os estudos e dirimindo eventuais dúvidas (AZEVEDO, 2019).
Como se verifica, a prefeitura de São
Paulo disponibilizou material didático de excelente qualidade que norteia a atuação docente
e o aprendizado dos alunos de uma forma descontraída, interativa e com o acompanhamento
de seus educadores, que podem atuar tanto
na modalidade híbrida quanto remota somente.
Trata-se de uma iniciativa bastante pertinente conforme o tema em comento e que
atua estabelecendo um vínculo do aluno com
o aprendizado, contribuindo ainda para dirimir a defasagem que a pandemia causou no
sistema educacional por conta do isolamento
social que teve que ser imposto
para evitar uma maior disseminação do
vírus entre a população (PINHEIRO, 2020).

TRABALHANDO AS TRILHAS DA
APRENDIZAGEM
É possível trabalhar as trilhas da aprendizagem tanto de forma colaborativa quanto
individualmente tendo por objetivo promover o
resgate do interesse na aprendizagem de duas
maneiras, a saber:
a)
Por meio da revisão e consolidação dos conteúdos;
b)
Através do aprendizado de conteúdos de forma consistente, considerando-se
que os mesmos se diluem de maneira que não
ocorram repetições de unidades, o que resulta
na minimização da heterogeneidade entre os
estudantes.
Tendo por base a concepção de Walker
(2007), denota-se que as Trilhas de Aprendizagem implicam em um importante instrumento
de aprendizagem, tendo por foco minimizar heterogeneidades que coexistem em sala de aula
e que nos tempos atuais, se adaptam para o
ensino à distância frente a atual pandemia.
Essas trilhas apresentam características
fundamentais como a organização da aprendizagem que se modulam com outros aparatos
pedagógicos em prol de uma “aprendizagem
de navegação” que inclusive, tem aplicação
fora e além da sala de aula (FIORENTINI; MIORIM, 1990).
As trilhas requerem um processo de auto-organização, disciplina, bem como elementos que se colocam inerentes a ela, de forma
que contribuam ao minimizar as heterogeneidades bem como a intenção de se construir
uma co-autonomia dos aprendizes de forma a
compor a co-construção dos saberes.
O que se comprove a partir da análise
do conteúdo do material é que essas trilhas
constroem uma relação em inúmeros aspectos
sobre as teorias de aprendizagem, destacando
principalmente o construtivismo que apresenta a finalidade de se construir com base em
conhecimentos prévios o que cada aluno traz
consigo e em que se encontra enfatizado aqui31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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lo que vem sendo concebido e elaborado em
termos de conhecimento pessoal bem como
significado através tanto da ação quanto da
interação (POZO, 2019).
Baseado no material apresentado nas trilhas da aprendizagem de São Paulo, é possível
identificar duas modalidades de trilhas:
•
Em tempo real: consiste nas que
de modo prévio determinam tanto recursos
quanto atividades que encontrar-se-ão disponibilizadas para os alunos logo depois que eles
conseguem concluir a ação anterior, ainda que
o ambiente virtual as apresente em sua base
de dados, ou ainda que se produzem com
base de dados que são adquiridos a partir de
interesses aleatórios.
•
Trilhas pré-estabelecidas, onde o
aluno realiza diversas ações possíveis, percorrendo aquilo que se compreende como caminho padrão, especificado,
A próxima ação encontra-se prevista
bem como disponível para o aluno aprender
no contexto do ambiente virtual de aprendizagem (AVA), em outras palavras, aquelas que
se concebem de maneira explícita a respeito
de determinados tópicos especificamente (RAMOS E OLIVEIRA, 2015).
Conforme Almeida Filho (2015) como
forma de se proceder a uma operação global
de aprendizagem, importante dentre os inúmeros requisitos, a idealização do planejamento
que tem por metáfora o mapa e vai servir como
instrumento norteador e também definidor de
contextos, objetivos, de forma fiel sobre as sugestões que as trilhas estarão apresentando
em seu conteúdo. Não importando qual seja
a espécie de metáfora, que se proponha a realizar, enquanto piloto ou mesmo navegador,
é fundamental que haja um intercâmbio de experiências para que os alunos, sujeitos de seu
próprio aprendizado (FORTALEZA, 2020).
Dentre as características fundamentais
apresentadas pelo planejamento cíclico encontra-se o favorecimento do acúmulo orgânico de
elementos envolvendo a disciplina de matéria

enquanto aspecto que passará a ser inerente
ao processo de aprendizagem e assimilação
do aluno, favorecendo o acúmulo orgânico de
elementos matemáticos, e ao final de cada
ciclo um determinado nível de competência
matemática é acrescentado no processo de
aprendizagem da disciplina como um todo (ALMEIDA FILHO, 2015). Trata-se de elementos
que se sugerem no material apresentado pela
Prefeitura de São Paulo na construção das trilhas de aprendizagem aqui apresentadas.
A adaptação do ambiente virtual à individualidade do aluno, assim como inúmeras
recomendações propostas é bem variada e
como representação das trilhas de aprendizagem ainda, tem em suas características a
definição de estilos de aprendizagens, perfis
cognitivos, bem como as habilidades que serão trabalhadas conforme o nível de conhecimento (RAMOS; OLIVEIRA, 2015).
Como se verifica do material disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo, as Trilhas
da Aprendizagem constituem uma ideia central
na correlação com objetos de aprendizagem
e não necessariamente constituem os objetivos de aprendizagem numa representação
coerente, frequentemente narrativa que apresenta diversos tipos de variações possíveis, e,
numa leitura rápida é possível verificar que o
aluno vai executar inúmeras ações possíveis,
percorrendo um caminho que na concepção
educacional do governo paulista, que se adapta de forma satisfatória ao ambiente virtual caracterizando-se por estilos de aprendizagem,
perfil cognitivo, habilidade ou mesmo nível de
conhecimento buscando atender as inúmeras
finalidades educacionais (LIMA, 2017).
Verifica-se então, que o trabalho realizado com as Trilhas de Aprendizagem disponibilizadas pelo Poder Público Municipal da cidade
de São Paulo, busca despertar de maneira diferenciada o fazer docente aspectos e competências do aprendiz como o aprimoramento de
sua autonomia.
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ANÁLISE DA ATUAÇÃO DAS
METODOLOGIAS ATIVAS NO
TRABALHO COM AS TRILHAS DA
APRENDIZAGEM
As importantes transformações experimentadas pela sociedade na maneira que
produz, comunica-se e interage atualmente,
principalmente com alunos fazendo uso de
tecnologia assistiva estão dentre as principais
transformações que o ensino e aprendizagem
experimentaram neste século XXI.
Atualmente, processos de aprendizagem
são essencialmente múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, sendo que poderão
ocorrer de maneira organizada ou aberta, sendo intencional ou não (MORAN, 2017).
Além do mais, as metodologias de ensino têm por finalidade cuidar da promoção
do envolvimento de maneira ativa do aluno
no âmbito da aprendizagem. Conforme Paiva
(2016, p. 16) “aprendizagem ativa consiste na
conjuntura das práticas pedagógicas focadas
no estudante de maneira que ele efetivamente
aprenda, instigando-o a pensar, refletir, expressar opinião, sem que negligencie os conhecimentos particulares para as disciplinas individualmente”.
Autores como Sanches (2018, p. 17)
compreendem as metodologias ativas enquanto “estratégias pedagógicas que centralizam o
processo de ensino e aprendizagem no aluno,
de maneira oposta à abordagem pedagógica
do ensino tradicional que foca no educador”.
Quando se faz uso de metodologias ativas na sala de aula, o professor deve trabalhar
a preocupação de determinadas especificidades do aluno em particular, bem os recursos
que ele tem à disposição, incentivando a autonomia, a capacidade de produzir as necessárias tomadas de decisões bem como o cerne
da relação interpessoal dos alunos obtendo
por fim, uma aprendizagem de fato significativa
(PASSOS, 2016, p. 15).

É possível afirmar dentre as metodologias ativas com destaque para a aprendizagem
com base em problemas e problematização;
aprendizagem com base em projetos; aprendizagem com base em games ou gamificação;
sala de aula invertida; design thinking e peer
instruction, etc. como se vê, existe uma ampla gama de opções de aprendizagens que
podem ser trabalhadas sendo que cada qual
trabalha com particularidades igualmente importantes para os alunos.
Com relação ao processo matemático,
existe uma importante complexidade em termos de processo educativo que mostra a necessidade de se proceder a uma ressignificação da prática pedagógica, seja ela presencial
ou a distância.
Enquanto ciência, apresenta linguagem
e características próprias que formam sua essencialidade, abstração, precisão lógica bem
como rigorosidade.
As abordagens metodológicas de maneira diferenciada na dimensão matemática, seja
numa educação presencial quanto à distância,
vão abranger sua trajetória histórica, seja de
games ou de quaisquer outras metodologias,
configurando uma contribuição muito importante na elaboração de conceitos matemáticos.
É importante que as metodologias ativas
se encontrem situadas no âmbito e na seara de
aplicação de determinadas áreas bem como
ocorrências diárias. Os estudos e aplicações
tem seu desenvolvimento tanto a partir de uma
educação básica alcançando até a educação
superior nas mais diversas áreas como Geometria, Geometria Analítica, Álgebra, Cálculo
Diferencial e Integral, Matemática Financeira,
etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As adaptações que foram implementadas em relação ao ensino de matemática por
conta da suspensão das atividades presenciais nas escolas implicaram na necessidade de
os docentes recorrerem à apropriação de conhecimentos que se mostram condizentes com
o ensino a distância.
Em relação aos materiais didáticos houve a necessidade de se traçar novas estratégias
o que resultou em iniciativas importantes como as mencionadas do governo de Minas Gerais
e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, assim como da cidade de Fortaleza e de outras cidades e Estados, buscando assegurar a continuidade do processo de aprendizagem e dirimir
eventuais rupturas no vínculo do aluno com a escola e a comunidade escolar.
Frente a tal necessidade, traçou-se estratégias didáticas como os exemplos mencionados no trabalho, contando com uma participação mais intensiva dos professores que lecionam
na disciplina de matemática, não deixando de considerar o nível de complexidade em relação
ao ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos nas mais diversas etapas escolares.
Diante dessas questões torna-se viável a observação sobre o reflexo da pandemia no
meio educacional, a partir da impossibilidade de utilização dos espaços físicos escolares,
bem como educadores e gestores procurando garantir a continuidade do processo educativo, utilizando-se dos mais diversos recursos tecnológicos, intensificando a implementação de
materiais didáticos variados bem como uma maior proximidade entre educação, tecnologia e
materiais didáticos que fogem ao convencional.
Entretanto, é importante ressaltar que por conta da adaptação de forma abrupta que
aconteceu não existiu uma formação específica para o professor fazer uso, com qualidade,
tanto dos materiais didáticos que surgiam quanto os recursos em seu formato online. O que
de fato resultou na condução de um
processo de ensino de Matemática pelo encaminhamento de atividades propostas nos
materiais didáticos, gravações de vídeos contendo explicações sobre os conteúdos ou arquivos do Youtube contemplando o assunto em comento.
Inegavelmente, a tecnologia e a utilização de materiais didáticos ricos em interativa, em
novos conteúdos e novas formas de se aprender encontram-se cada vez mais presentes na
rotina escolar, visando atender o perfil do aluno contemporâneo, que não mais se encaixa em
um ensino nos moldes tradicionais de outrora.
Por esse motivo urge a necessidade do fomento a implementação de estrutura, suporte,
formação e estudos voltados para o ensino contemporâneo fundamentado na tecnologia e nos
materiais didáticos mais interativos para que o ensino nessas modalidades não permaneça de
forma improvisada, e que possa aproximar a relação ensino aprendizagem diante desenvolvimentos tecnológicos constantes e necessários para a evolução do processo de aquisição de
conhecimentos pelos nossos estudantes e, que esse processo seja interativo, protagonista e
construtivista em todo o seu percurso formativo.
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DE OPRIMIDO A OPRESSOR – A TRAJETÓRIA DE PRUDÊNCIO,
PERSONAGEM DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar e discutir a questão do negro e sua opressão no
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, na personagem de Prudêncio, escravo alforriado
pelo pai de Brás Cubas, antes e depois de ser alforriado. Nesta pesquisa buscou-se desvelar
como Machado de Assis se posiciona em relação ao assunto, deixando claro que ele possuía
consciência da escravidão no seu tempo, retratando de forma crítica e sob o disfarce da ironia
a causa escrava.

Palavras-chave: Brás Cubas; Prudêncio; Escravidão.
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INTRODUÇÃO

M

emórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que foi considerado a principal
obra que deu início ao Realismo no Brasil, sendo publicada em 1881 na cidade
do Rio de Janeiro. Marcou a carreira de Machado de Assis pela maturidade na
escrita. Os temas abordados retratam a realidade da sociedade de seu tempo e representam
uma guinada na literatura nacional, até então vivenciada pelo Romantismo.
O narrador é o Brás Cubas, cujo nome faz parte do título do livro e como ele mesmo
mencionou: “[...] eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor [...]” (ASSIS, 1998, p. 18). Ele começa a escrever suas memórias, com muitos capítulos curtos, e narra
desde seu nascimento até sua morte, mas não de forma linear. O protagonista era membro
da classe burguesa do Rio de Janeiro, nascido no início do século XIX.
A escrita machadiana nesta obra quebra os conceitos até então apresentados nas literaturas de sua época, marcados pelo Romantismo, que enaltece os valores e privilégios da
burguesia. Com tons de ironia e duras críticas à sociedade, Machado de Assis traz neste livro
de maneira sutil, elementos que criticam as regalias da elite brasileira.
O objetivo deste artigo é analisar como Machado de Assis apresenta a questão da
escravidão, a posição do negro como figura secundária, sua opressão e como ele é tratado
pelos não negros, dando voz e colocando em evidência a personagem Prudêncio, escravo
alforriado. Serão analisados quatro capítulos do livro: “O Menino é Pai de Homem”, “Na Tijuca”, “A Herança” e “O Vergalho”. Será apresentada qual a relação de Prudêncio com Brás
Cubas, sua vida antes e depois de ser alforriado pelo pai de Brás Cubas e como ele reproduz
as marcas da escravidão.
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MACHADO DE ASSIS – VIDA E OBRAS
Joaquim Maria Machado de Assis, mais
conhecido como Machado de Assis, nasceu
na capital do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu em 29 de setembro
de 1908, na mesma cidade. Foi romancista,
teatrólogo, jornalista, cronista e poeta. Fundador da cadeira nº 23 da Academia Brasileira
de Letras, foi presidente na mesma casa por
mais de uma década e passou a ser conhecida como Casa de Machado de Assis (LETRAS, s.d.).
Filho de um pintor e de uma lavadeira
açoriana, nasceu no Morro do Livramento e
perdeu sua mãe logo cedo. Pobre e negro,
teve uma infância difícil, sem condições de
estudar em grandes instituições. Em 1856
começou a trabalhar na Imprensa Nacional
e dois anos mais tarde, se tornou revisor no
Correio Mercantil. Em 1860, a convite de
Quintino Bocaiúva, passou a fazer parte da
redação do Diário do Rio de Janeiro (ACHCAR & ANDRADE, 2006, p. 130-131).
Machado publicou inúmeras obras dos
mais variados gêneros literários;
A obra de Machado de Assis abrange,
praticamente, todos os gêneros literários.
Na poesia, inicia com o romantismo de
Crisálidas (1864) e Falenas (1870), passando pelo Indianismo em Americanas
(1875), e o parnasianismo em Ocidentais
(1901). Paralelamente, apareciam as coletâneas de Contos fluminenses (1870)
e Histórias da meia-noite (1873); os romances Ressurreição (1872), A mão e a
luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia
(1878), considerados como pertencentes
ao seu período romântico (LETRAS, s.d.).

Em 1881 publicou Memórias Póstumas
de Brás Cubas, obra que marcou sua carreira
e foi considerada o marco de sua maturidade
como escritor. Com ela, deu início a uma nova
escola literária, o Realismo.
O país vivia até então uma fase do Romantismo, movimento que valorizava os valores da nova burguesia, classe que ascendia
ao poder. No Romantismo, os sentimentos e
pensamentos são aflorados e fogem da realidade.
De acordo com Castro:
Opondo-se aos ideais clássicos, revividos
pelo Arcadismo, o homem romântico nega
o princípio de mimesis (imitação) e busca
expressar sua realidade interior, sem se
preocupar com a forma. Não segue modelos, busca exteriorizar livremente o que
lhe vai à alma, liberta seu inconsciente,
foge da realidade para um mundo por ele
idealizado, de acordo com suas próprias
emoções e desejos (CASTRO, 1993, 13).

No Brasil, o Realismo surgiu no campo
político e econômico em decorrência do declínio financeiro do setor açucareiro, descontentamento da classe burguesa que estava
em ascensão e crescimento dos Estados do
Sul. Com esses fatores houve o acolhimento
de ideias abolicionistas e republicanas. Em
1870, o movimento republicano fundou o Partido Replublicano, que defendia a luta pela
troca do trabalho escravo pela mão-de-obra
dos imigrantes (USP, s.d.).
O Realismo se refere a um estilo de
época que predominou na segunda metade
do século XIX. Neste estilo, a arte se separa da imaginação, do sonho, subjetividade e
fantasia (FARACO & MOURA, 1998, p. 219).
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Segundo Faraco e Moura, o Realismo:
[...] ocorre toda vez que a arte procura
expressar o mundo de maneira objetiva,
ou seja, deixando a imaginação, a subjetividade e o sentimentalismo em segundo
plano. Nesse sentido:

a)
podemos falar em realismo toda
vez que uma obra procura reproduzir objetivamente os dados observados na realidade,
conforme ocorre no conto lido;
b)
esse realismo opõe-se a fantasia,
imaginação. O termo aplica-se a obras que
procuram imitar a vida real e que tem como
fonte de assunto o mundo contemporâneo ao
artista. A obra realista pretende ser documental, fotográfica, afastando o subjetivismo do
artista (FARACO & MOURA, 1998, p. 218219).
Já na literatura, o Realismo surgiu no
país com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881 e foi considerado o primeiro romance realista da literatura
brasileira.
Segundo Eça de Queirós:
O Realismo é uma reação contra o Romantismo: o Romantismo era a apoteose
do sentimento — o Realismo é a anatomia
do caráter. É a crítica do homem. É a arte
que nos pinta a nossos próprios olhos —
para condenar o que houve de mau na
nossa sociedade (QUEIRÓS apud NICOLA, 1990, p. 115).

No Realismo, a literatura representava a
sociedade como ela é, sem utopias. Fazia duras críticas ao que acontecia, imprimindo as
profundas transformações que o país estava
vivenciando naquele momento.

Segundo Cademartori:
O cientificismo preponderante no pensamento, somado à industrialização progressiva e à vitória do capitalismo, cria
o ambiente onde se deflagra o combate
que se estenderá, por muito tempo, contra
o sentimentalismo romântico, o tom confessional das obras, o convencionalismo
da linguagem do Romantismo. A literatura
produzida passa a apresentar as características das concepções em voga nesse
período: busca a objetividade, crê na razão e preocupa-se com o social (CADEMARTORI, 1985, p. 44).

Verossimilhança é a escrita do Realismo. Neste estilo, suas personagens não precisam apresentar atributos virtuosos, que os
distinguam, tampouco são heróis ou heroínas,
pelo contrário, são pessoas comuns, que têm
vidas comuns, passam por dificuldades, lutas,
tem anseios, partilham de vitórias e conquistas que estão ao alcance de todos.
Ainda segundo Cademartori:
Mesmo não havendo lugar para a metafísica, busca-se uma verdade para além
dos fatos, assim como valores morais e
estéticos que caracterizam essa literatura
como sendo de ação moralizadora. A descrição minuciosa que o escritor realista
busca fazer da realidade é atravessada
pela preocupação moral de detectar os
vícios da sociedade. Com esse intuito, as
mazelas da sociedade burguesa, tão bem
mascaradas pelo otimismo da narrativa romântica, vêm à cena, revelando distúrbios
e conflitos inéditos ao leitor do período
anterior. A narrativa romântica apresenta
como vitorioso até mesmo o fracasso da
sociedade no embate contra a realidade.
Na narrativa realista, ao contrário, mesmo
quando o herói atinge seus objetivos práticos, é apresentado como vencido para
o leitor. No Realismo, pela primeira vez,
revela-se o conflito do herói com a ordem
social burguesa (CADEMARTORI, 1985,
p. 45).
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A PRESENÇA DO ESCRAVO E SUA
INTERAÇÃO
Segundo observado por Sayers (1958,
p. 387; p. 397-398), nas obras de Machado
de Assis, a figura do negro com fator de relevância aparece em apenas um romance e
quatro contos. Os espaços onde as histórias
se desenrolam são os ambientes da cidade
do Rio de Janeiro e as personagens que figuram estes espaços pertencem às camadas
sociais da classe média, ou seja, são advogados, militares, pequenos comerciantes, funcionários públicos, jornalistas, etc.
Deste modo, a figura do escravo não
ganha destaque, a não ser como um elemento secundário. Dentro desse ambiente, o escravo figura apenas como parte das coisas
que compõem o local, como os condutores,
empregados domésticos, carregadores, entre
outros.
Mas nem sempre os escravos ficavam
em segundo plano, ou como figurantes mudos e inanimados, apenas compondo o ambiente. Há cenas em que eles se tornavam
os sujeitos ativos do ambiente e ganhavam
vontade própria:
— E, se era jóia, dizia isto a contemplá-la
entre os dedos, a procurar melhor luz, a
enviá-la em si, e a rir, e a beijar-me com
uma reincidência impetuosa e sincera;
mas, protestando, derramava-se-lhe a
felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das
nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter; Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de
ferro, cuja chave ninguém nunca jamais
soube onde ficava; escondia-a por medo
dos escravos (ASSIS, 1998, p. 47).

Os escravos ganham vida aqui, não são
mais seres inanimados que apenas compõem
o ambiente, pelo contrário, são associados
com ladrões e com potencial para praticar furto ou roubo. Marcela era desconfiada e tinha
medo de ser furtada pelos escravos. Infelizmente até em nossos dias as pessoas acabam associando os pobres e marginalizados
e a cor de suas peles, com predominância
para negros e mestiços, com o furto, roubo e
outros atos criminosos.
Há outra cena em que os escravos
ganham vida e passam a ter uma possível
interação. Ganham olhos, ouvidos, boca e
capacidade de comunicação. Não são mais
como simples objetos de decoração, ou mudos, sem capacidade de relacionamento interpessoal. Brás Cubas teme que sua relação
de adultério com Virgília fosse denunciada
pelos fâmulos, escravos domésticos: “Havia,
enfim, umas duas ou três senhoras, vários
gamenhos, e os fâmulos, que naturalmente
se desforrar assim da condição servil, e tudo
isso se constituía uma verdadeira floresta de
olheiros e escutas, por entre os quais tínhamos de resvalar com a tática e maciez das
cobras” (ASSIS, 1998, p. 109).

PRUDÊNCIO, O ESCRAVO ANTES E
DEPOIS DE SER ALFORRIADO
O narrador nos dá detalhes de como
eram seus dias e a partir disso temos conhecimento de sua rotina. Os escravos eram alvo
de suas brincadeiras, travessuras e maldades. Apesar de ser apenas uma criança, já
era considerado um “menino diabo”,
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Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais
malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo,
um dia quebrei a cabeça de uma escrava,
porque me negara uma colher de doce de
coco que estava fazendo, e, não contente
com o malefício, deitei um punhado de
cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer a minha mãe que a escrava
é que estragara o doce “por pirraça”; e
eu tinha apenas seis anos (ASSIS, 1998,
p. 36).

Como o próprio autor nos relata, ele era
maldoso, vingativo e ardiloso com os escravos. Não media esforços para machucá-los ou
colocá-los em situações difíceis, prejudicando
o trabalho e o bom andamento da casa.
Brás Cubas nos apresenta Prudêncio
pela primeira vez no capítulo XI “O Menino é
Pai de Homem”. O escravo era o moleque da
casa e servia como cavalo ao narrador. Provavelmente era filho de alguma das escravas
da casa:
Prudêncio, um moleque da casa, era o
meu cavalo de todos os dias; punha as
mãos no chão, recebia um cordel nos
queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe
ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado,
e ele obedecia, — algumas vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer palavra, ou
quando muito, um — “ai, Nhonhô!” — ao
que eu retorquia: — “Cala a boca, besta!”
(ASSIS, 1998, p. 36).

Sem se importar com seu tamanho ou
peso, o menino diabo “selava” o escravo e o
fazia cavalgar por tempo indeterminado, até
o sinhozinho se cansar. Por vezes o moleque
escravo gemia, suportando um peso igual ou
superior ao seu, além de levar chicotadas, mas
não reclamava. Brás Cubas não o chamava de
escravo, serviçal ou negro, o humilhava chamando-o de besta, pois o considerava como
tal, comparando-o a um animal selvagem.

O senhorzinho estava apenas reproduzindo os maus-tratos que presenciava no seu
entorno. Para ele os escravos eram um tipo
de objeto ou animal, que deveriam ser usados, servindo-lhe com bem quisesse ou um
ser inanimado, que não sente dor e não tem
sentimentos. Não há relatos que o defunto autor foi alguma vez repreendido por seus pais,
ou seja, houve conivência por parte deles ou
até mesmo apoio:
[...] meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara, e exclamava
a rir: Ah! Brejeiro! ah! brejeiro... meu pai
respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao
sistema usado; e por esse modo, sem
confundir o irmão, iludia-se a si próprio”
(ASSIS, 1998, p. 37).

Suas maldades eram desconsideradas
por seu pai, já sua mãe “... era uma senhora
fraca, de pouco cérebro e muito coração, sinceramente piedosa...” (ASSIS, 1998, p. 37).
Com pais cúmplices de suas maldades, ele
crescia, machucando, ofendendo, causando
dor e sofrimento aos escravos.
Brás Cubas selava o Prudêncio todos
os dias, fustigando-o. As marcas da violência
física, verbal e psicológica eram renovadas
constantemente.
No capítulo XXV intitulado “Na Tijuca”,
Brás Cubas quis ficar sozinho após a morte
de sua mãe. Mesmo alguns insistindo com
ele para que não ficasse só, não quis, preferiu
a solidão. “Um dia, dois dias, três dias, uma
semana inteira passada assim, sem dizer palavra” (ASSIS, 1998, p. 63).
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Para Brás Cubas, ele ficou sozinho durante toda a semana, mas Prudêncio, o escravo, estava o tempo todo ali, mudo, sem
dizer uma só palavra. Como era apenas um
escravo, não era ninguém ou era considerado
apenas um ser inanimado, como parte do ambiente, como as roupas, a espingarda ou os
livros. “No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros,
roupa, charutos, um moleque, — o Prudêncio
do capítulo XI...” (ASSIS, 1998, p. 62):
Meti no baú o problema da vida e da
morte, os hipocondríacos do poeta, as
camisas, as meditações, as gravatas, e
ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio
me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma
casa roxa, situada a duzentos passos da
nossa (ASSIS, 1998, p. 63).

Brás Cubas provavelmente se esqueceu
que estava acompanhado de alguém. Só se
deu conta que não estava só quando Prudêncio quebrou o silêncio anunciando que uma
pessoa conhecida havia se mudado recentemente e estava morando bem próximo a eles.
No capítulo XLVI intitulado “A Herança”,
o centro das atenções está na partilha dos
bens da herança, após o falecimento de seu
pai. Aqui, Prudêncio era como um objeto ou
um tipo de bem a ser partilhado por Brás
Cubas e sua irmã Sabina,
— Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá; podemos arranjar tudo em boa amizade, e com
lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os
pretos, quer só o boleeiro de papai e o
Paulo...
— O boleiro não, acudi eu; fico com a
segunda e não hei de ir comprar outro.
— Bem; fico com o Paulo e o Prudêncio.
— O Prudêncio está livre.
— Livre?
— Há dois anos.

— Livre? Como seu pai arranjava estas
coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém! Está direito. Quanto à prata... creio
que não libertou a prata? (ASSIS, 1998,
p. 85).

Pela surpresa da Sabrina, ela não sabia
que Prudêncio estava livre. Ficou indignada
que seu pai alforriar um escravo, um bem valioso em seu tempo. Era como jogar dinheiro
fora. Sua surpresa está no fato que ele continuava servindo a família, morando ali e como
nada havia mudado, para ela, ele continuava
com a vida de escravo, mesmo sendo um
homem livre.
É no capítulo LXVIII intitulado “O Vergalho” que Machado de Assis usa de ironia para
escrever o desfecho da história de Prudêncio,
agora não mais como um escravo, mas como
senhor de escravo. Brás Cubas caminhando
pela rua e refletindo sobre vários assuntos
tem seus pensamentos interrompidos quando
algo lhe chama a atenção,
Interrompeu-mas um ajuntamento; era um
preto que envergava outro na praça. O
outro não se atrevia a fugir; gemia somente estas únicas palavras: —“Não, perdão,
meu senhor; meu senhor, perdão!” Mas o
primeiro não fazia caso, e, a cada súplica,
respondia com uma vergalhada nova.
— Toma, diabo! dizia ele; toma mais perdão, bêbado!

— Meu senhor! gemia o outro.
— Cala a boca, besta! replicava o vergalho.
Parei, olhei... Justos céus! Quem havia de
ser o do vergalho? Nada menos que o
meu moleque Prudêncio, — o que meu pai
libertara alguns anos antes. Cheguei-me;
ele deteve-se logo e pediu-me a bênção;
perguntei-lhe se aquele preto era escravo
dele.
— É, sim, Nhonhô.
— Fez-te alguma coisa?
31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE

133

Revista Educar FCE - 50 ª Edição - 31 - Janeiro/ 2022

— É um vadio e um bêbado muito grande.
Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou
a quitanda para ir na venda beber.
— Está bom, perdoa-lhe, disse eu.
— Pois não, Nhonhô. Nhonhô manda, não
pede. Entra para casa, bêbado! (ASSIS,
1998, p. 111).

As pessoas estavam reunidas em praça
pública. Todos olhavam, mas ninguém fazia
absolutamente nada, pois era considerada
uma prática “normal” para seus dias, um senhor castigar seu escravo publicamente,
Esses dados são perturbadores. Significam que os valores da escravidão eram
aceitos por quase toda a sociedade. Mesmo os escravos, embora lutassem pela
própria liberdade, embora repudiassem
sua escravidão, uma vez libertos admitiam
escravizar os outros. Que os senhores
achassem normal ou necessária a escravidão, pode entenderse. Que libertos o
fizessem, é matéria para reflexão (CARVALHO, 2011, p. 49).

A personagem Prudêncio, após sua alforria, tinha liberdade para fazer o que quisesse e gozar desta liberdade. Entretanto, teve
o desejo de comprar um escravo, tornar-se
senhor dele e reproduzir os mesmos sofrimentos que anos antes sofreu.
Sua falta de consideração e compaixão
são evidentes, levando em conta que aquele
a quem ele castigava era da mesma etnia
que a sua. Ele tinha apenas um sentimento:
a dominação. O narrador chega à conclusão
que seu moleque precisava se desfazer dos
castigos impostos castigando a outros.
Após a cena, Brás Cubas, fazendo uma
reflexão sobre o que acabara de presenciar,
chegou à conclusão que Prudêncio só reproduzia os sofrimentos a que foi submetido,

Saí do grupo, que me olhava espantado
e cochichava as suas conjecturas. Segui
caminho, a desfiar uma infinidade de reflexões, que sinto haver inteiramente perdido;... Logo que meti mais dentro a faca
do raciocínio achei-me um miolo gaiato,
fino, e até profundo. Era o modo que Prudêncio tinha de desfazer das pancadas
recebidas, — transmitindo-as a outro. Eu,
em criança, montava-o, punha-lhe um freio
na boca, e desancava-o sem compaixão;
ele gemia e sofria. Agora, porém, que era
livre, dispunha de si mesmo, dos braços,
das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir,
desagrilhoado da antiga condição, agora
é que ele se desbancava: comprou um
escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro,
as quantias que de mim recebera (ASSIS,
1998, p. 111).

Numa tentativa de encontrarmos uma
explicação para a reprodução do mal sofrido
por Prudêncio, Étienne de La Boétie, filósofo
francês, no Discurso da Servidão Voluntária,
nos dá uma explicação. Segundo o filósofo,
quando os homens são castigados, ao invés
de reprovar a atitude, de maneira inexplicável eles acabam absorvendo esse comportamento e reproduzem o mal sofrido por seus
agressores assim que surge uma oportunidade (BOÉTIE, 2001),
A liberdade, casada à emancipação econômica, fez de Prudêncio um homem
responsável para com a instituição, adotando-a, nas suas normas e valores, interiormente. Deu-lhe, também, o meio de
cobrar, no degrau inferior, o funcionamento da ordem social, cuja base é a hierarquia (FAORO, 1974, p. 338).

Anos haviam passado, mas Prudêncio
continuava fiel ao seu antigo senhor. Mesmo
sendo livre, continua submisso ao Nhonhô. A
pedido de Brás Cubas, ele cessou o espancamento de seu escravo. “Pois não, Nhonhô.
Nhonhô manda, não pede” (ASSIS, 1998, p.
111).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho procurou evidenciar nos quatro capítulos abordados: “O Menino é Pai de
Homem”, “Na Tijuca”, “A Herança” e “O Vergalho”, a posição do autor com relação a escravatura, dando voz aos personagens, com destaque para Prudêncio, negro alforriado. O escritor
não procurou defender a escravidão, mas com genialidade e humor crítico, procurou retratá-la,
tal qual era em seu tempo.
As críticas e ironia de Machado de Assis não são proferidas contra um indivíduo isolado,
mas a um nível da sociedade, a burguesia, que se beneficiava do trabalho escravo, desprezando e agredindo aqueles que os serviam constantemente.
No livro, Brás Cubas, o autor defunto, escreve sua vida do começo ao fim. Recorda-se
de quando era criança, suas traquinagens, malvadezas e como maltratava os escravos, em
especial Prudêncio, criado que o acompanhou até a fase adulta.
A figura do negro era ignorada por certa classe da sociedade, geralmente por seus
donos, em alguns momentos. Não tinham voz e não eram percebidos, a menos que seus
senhores tivessem alguma necessidade ou precisassem de algo. Em pleno século XXI não
mudou muita coisa!
Eles estavam presentes em todos os ambientes para trabalhar e servir, mas a menos
que fosse necessário seus proprietários falarem com os serviçais, passavam despercebidos,
como se fizessem parte da mobília ou decoração, sem vida, inerte. Entretanto, eram tidos
sempre como possíveis suspeitos de praticar furtos, roubos e outros crimes, pelo simples
fato de serem negros, pobres e dominados, além de serem suspeitos de se vingar de seus
senhores denunciando seus erros.
Antes de ser livre, quando moleque, Prudêncio era o “animal” de estimação do narrador.
Após crescerem, era um servo mudo, entretendo conversa apenas quando necessário. Após
ser alforriado pelo pai de Brás Cubas, tornou-se um homem livre, poderia ter feito o bem, mas
ao invés, reproduziu o mal imposto a ele durante parte de sua vida.
Infelizmente pessoas que sofrem opressão, violência e maus-tratos, acabam reproduzindo essas ações em outros, sempre que surgem ocasiões. Prudêncio reproduziu a violência
física, verbal e psicológica que sofreu por Brás Cubas assim que se tornou senhor de um
escravo. A mesma palavra ouvida tantas vezes por ele, “besta”, acabou reproduzindo e ofendendo, humilhando seu escravo em praça pública.
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ARTE E EDUCAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES DOS JOGOS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Neste artigo são apresentadas relações entre a temática de jogos, recreação e lazer,
com a educação básica. É realizado um recorte sobre os limites e possibilidades dos jogos
na educação básica, demonstrando prós e contras sobre o uso de jogos durante o período de
escolarização para todas as séries do ensino básico. O papel dos jogos, da recreação e do
lazer, em relação a sua função linguística e pedagógica, é evidenciado com o aporte teórico de
Mikhail Bakhtin, uma vez que as expressões artísticas podem ser consideradas como gêneros
do discurso. O uso dos jogos na educação é ressaltado tanto em documentos legais, quanto
na prática pedagógica de muitos docentes brasileiros. A perspectiva histórica dos jogos na
humanidade referenda seu uso educacional na contemporaneidade, dado sua presença antes da
escolarização, nos meios socioculturais das crianças. Os resultados apontam para a importância
didática do uso dos jogos, desde que com parcimônia, evitando-se excessos que levem a perda
de conteúdos escolares.

Palavras-chave: Jogos Educacionais; Educação Básica; Papel Social; Escola.
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Dentre os ciclos de vida e escolarização, é possível definir de forma mais ou menos etária as faixas que um indivíduo passa
estudando durante sua vida. Genericamente,
adentra-se na escola na infância, e sai-se dela
na adolescência. Diferentes culturas estabelecem idades para esse período, sendo que,
no caso brasileiro, temos a escolarização
começando com os bebês, a partir de zero
anos de vida, já na chamada educação infantil, durando cerca de dezessete anos, onde
o adolescente terminará o 3º ano do Ensino
Médio (EM).
Entretanto, essa divisão nem sempre foi
tão bem estabelecida, principalmente no que
se refere ao período compreendido pela infância, o qual tem um histórico bem recente na
humanidade. De fato, apenas a partir dos fins
da Idade Média, que as crianças tiveram reconhecimento sobre sua faixa etária, tanto no
que se refere à escolarização, quanto ao que
diz respeito ao próprio sentimento de infância.
Nessa perspectiva, Philippe Ariès (1914
– 1984), historiador medieval, foi pioneiro em
demonstrar que, por muito tempo, as crianças
eram desprovidas de direitos e respeito quanto ao seu estágio de desenvolvimento, isto é,
não havia sentimento de infância. Assim, para
melhor compreendermos a importância dos
jogos na educação, é preciso entender como
se deu, preliminarmente, a própria conscientização do sentimento de infância, para que
seja possível identificar possibilidades e limites quanto ao uso de brincadeiras e do lúdico
na educação básica como um todo.
Conforme essa abordagem, identifica-se que a História Social da Infância é uma
conquista recente. A análise das relações
entre sociedade, infância e escola, teve início na historiografia nacional e internacional,
apenas a partir do século XIX, percebendo a
criança como sujeito histórico e de direitos.
Maiores estudos sobre as fontes da história
social, durante o século XX, possibilitou que

novos sujeitos, as crianças, se tornassem objeto de investigações. E foi, apenas durante
essa investigação, que se percebeu a necessidade de entender a criança, tal qual ela é,
e boa parte das pesquisas tiveram por base
os estudos desenvolvidos por meio da História Social da Infância. De fato, as investigações historiográficas e preocupações, sobre
o conceito de criança, começaram no século
XX, mais precisamente na década de 1970,
após a publicação uma década antes, do livro
“L’Enfant et la Vie Familiale sous l’Ancien Régime” (ARIÈS, 1960), o qual foi traduzido para
o português como História Social da Criança
e da Família. Este livro marca, historicamente,
o ponto de inflexão a respeito dos estudos sobre as crianças e as etapas de escolarização.
Dividido em três partes: 1) O sentimento de infância; 2) A vida Escolástica e;
3) A família, o livro permite observar a falta
de concepção de infância durante boa parte
da humanidade, além de mostrar como essa
percepção foi se desenvolvendo com o passar dos tempos, em especial, com o final da
Idade Média, quando a criança começava a
ser compreendida em seu contexto social e
econômico.
Conforme Ariès (1960; 1981) era preciso compreender a criança a partir das suas
necessidades inerentes à idade, como um período específico da vida, algo que até então,
nenhum estudioso havia feito. A vida, durante
a Idade Média, era vista de forma homogênea,
não havia diferenciação entre os períodos da
vida. Crianças e adultos eram tratados como
iguais socialmente, facilitando a exploração,
maus tratos, como afirma Ariès (1981, p. 15),
o “sentimento de infância foi construído socialmente no final da idade média, até então
as crianças eram tratadas como ‘adultos em
miniatura’ e que necessitavam de cuidados
básicos só até conseguirem executar tudo sozinhas”. A imagem abaixo ilustra bem a percepção do autor.
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Note-se a utilização conceitual empregada pelo autor para designar as crianças,
não como crianças, mas como adultos em
miniatura, justificada pela figura 1, onde se
nota que não há percepção de infância, mas
simplesmente, uma redução das proporções
de um adulto, inclusive nas vestimentas e
comportamentos atípicos de qualquer criança. Importante notar que Ariés (1981) utiliza,
também, o termo ‘idades da vida’, uma vez
que os termos conceituais que empregamos
na atualidade como criança, adolescente, ou
adulto, não eram utilizados, sequer existiam,
e só foram surgir no contexto da sociedade
moderna. Outra curiosidade dos estudos do
autor diz respeito às fontes utilizadas, a grande maioria da análise feita por Ariés (1960),
partiu das obras de arte, como visto na figura 1, onde se constatou a representação das
crianças em forma adulta miniaturizada, demonstrando a falta de sentimento de infância
nessas representações artísticas analisadas.
Como afirma: “A criança, por muito tempo,
não foi vista como um ser em desenvolvimento, com características e necessidades próprias, e sim, homens de tamanho reduzido”
(ARIÈS, 1981, p. 18).
A distinção entre infância e idade adulta
começou com a identificação das idades da
vida. Philippe Ariès (1981), chama a atenção
para a preocupação da contagem de tempo
demarcando as idades em nossa contemporaneidade, algo que não ocorria em séculos
anteriores, pois:
Um homem do século XVI ou XVII ficaria
espantado com as exigências de identidade civil que nós nos submetemos com
naturalidade. Logo que nossas crianças
começam a falar, ensinamos-lhes seu
nome, o nome de seus pais e sua idade.
Ficamos muito orgulhosos quando Paulinho, ao ser perguntado sobre sua idade,
responde corretamente que tem dois anos
e meio [...]. Na savana africana a idade é
ainda uma noção bastante obscura, algo
não tão importante a ponto de não poder
ser esquecido. Mas em nossas civiliza-

ções técnicas, como poderíamos esquecer a data exata de nosso nascimento,
se a cada viagem temos de escrevê-la
na ficha de polícia do hotel, se a cada
candidatura, a cada requerimento, a cada
formulário a ser preenchido, e Deus sabe
quantos há e quantos haverá no futuro, é
sempre preciso recordá-la (ARIÈS, 1981,
p. 20).

Observamos que durante toda a Idade
Média, enumerar a idade não consistia numa
ação comum às pessoas, isto só vem acontecer, com a invenção da sociedade moderna
e industrial. Ariès (1981) demonstra em seu
estudo, que a ausência do sentimento de infância é facilmente percebida quando aponta
para o alto índice de mortalidade infantil e
de infanticídio praticado pelas mulheres na
Idade Média. O próprio conceito de amor materno, tão propagado em nossa sociedade, é
construção muito recente e inexistia há muito
pouco tempo atrás. Ultrapassada a primeira
fase de crescimento, se sobrevivesse, a criança seria considerada um adulto em miniatura,
sendo, portanto, tratada como tal, nas vestimentas, na alimentação e no trabalho.
As idades da vida, portanto, são identificadas por Ariès (1960) - ao analisar a literatura
na Idade Média não como estágios biológicos
e cronológicos muito bem definidos, ao contrário, “as idades da vida eram também uma
das formas mais comuns de conceber a biologia humana, em relação às correspondências
secretas inter naturais". Juventude significava
força da idade, “idade média”, não havia lugar
para a “adolescência”. O termo “adolescente” foi usado como sinônimo de criança até
o século XVIII, e a ideia de infância estava
ligada à ideia de dependência. A construção
do sentimento de infância, surgiu, portanto,
numa ordem temporal que, se vista de perto,
seria dividida em séculos, onde a juventude
se destacaria no século XVIII, a infância no
século XIX e a adolescência no século XX.
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Atualmente as divisões de idades são
muito claras, a biológica concebida em anos
de vida tornou-se cada vez mais demarcada,
percebemos claramente a noção de criança, adolescente, adulto e velhice. Apesar de
que essa idade cronológica/biológica, nem
sempre representa uma realidade em si, pois
existem, ainda, implicações sociais e culturais
que podem implicar em outros entendimentos sobre as etapas da vida. Por exemplo, na
legislação brasileira, idoso é todo sujeito que
tenha 60 anos ou mais de idade. Entretanto,
há pessoas nessa faixa etária que rejeitam
culturalmente a alcunha de idoso, criando
subterfúgios sociais, tal qual existe o conceito
contemporâneo de adolescência estendida,
que representa o recém adulto que não tem
responsabilidades sociais e é super protegido
pela família, que o mantém em casa longe da
vida real como um eterno adolescente.
Dentro do contexto analisado, é possível verificar que o conceito de infância foi
construído historicamente, a partir do final da
Idade Média e durante a Idade Moderna na
Europa. Ela, a criança, passava a ter direito
a uma infância tranquila, cuidados próprios
inerentes a idade, não só de dependência,
mas principalmente voltados para suas capacidades cognitivas. E, isso só se tornou possível, por exemplo, com o uso de brincadeiras
como forma de aprendizagem. No caso da
legislação educacional brasileira, os jogos se
tornam ferramentas didáticas utilizadas, especialmente, na educação infantil, como forma
de desenvolvimento inicial dos bebês e crianças pequenas. À medida que as crianças vão
crescendo e assumindo novos estágios nas
etapas de escolarização, a utilização de jogos
vai diminuindo e o desenvolvimento de conceitos mais abstratos se faz necessário para
o pleno crescimento cognitivo dos sujeitos.

Conforme se observa na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) homologada em
fins de 2018 (BRASIL, 2018), a escolarização
no ensino básico é dividida em ensino infantil
(EI); Ensino Fundamental (EF) com nove anos
de duração, subdividido em I (para os anos
iniciais) e II (para os anos finais) e; Ensino
Médio (EM), com três anos de duração, constituindo a última etapa do ensino básico.
Na etapa da EI, a BNCC explica que:
Na Educação Infantil, as aprendizagens
essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos
quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos
campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como
eixos estruturantes. Essas aprendizagens,
portanto, constituem-se como objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento.
Reconhecendo as especificidades dos
diferentes grupos etários que constituem
a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
estão sequencialmente organizados em
três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças
[...]. Todavia, esses grupos não podem
ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem
e no desenvolvimento das crianças que
precisam ser consideradas na prática
pedagógica (BRASIL, 2018, p. 44, grifos
meus).

Observa-se que, segundo a BNCC, para
essa etapa específica de escolarização, a EI,
há a constância da prática lúdica de jogos e
brincadeiras, “sempre tomando as interações
e a brincadeira como eixos estruturantes”. Temos, portanto, para a etapa da EI as seguintes divisões estabelecidas pela BNCC:
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Creche – Bebês: 0 a 1,6 anos (zero a 1
ano e 6 meses);
Creche – Crianças bem pequenas: 1,7
a 3,11 anos (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses);
Pré-Escola – Crianças pequenas: 4
anos a 5,11 anos (4 anos a 5 anos e onze
meses).
Conforme se constata na BNCC, o Ensino Fundamental, com nove anos de duração,
é a etapa mais longa da Educação Básica,
atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há,
portanto, crianças e adolescentes que, ao
longo desse período, passam por uma série
de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais,
entre outros. Como já indicado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, dada pela Resolução
CNE/CEB nº 7/2010 (BRASIL, 2010).
É importante notar, que a BNCC continua
insistindo no lúdico após a EI, como uma espécie de rito de passagem para o EF, como indica:
A BNCC do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas
de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação
precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o
desenvolvimento, pelos alunos, de novas
formas de relação com o mundo, novas
possibilidades de ler e formular hipóteses
sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos (BRASIL, 2018, p. 56-57, grifos meus).

Embora, a BNCC relata preocupação
com o rito de passagem da EI para o EF, deixa claro que o foco é a alfabetização, isto é,
ao mesmo tempo que tenta apontar a valorização de situações lúdicas, se impõe o desafio para o desenvolvimento de novas formas
de relação com o mundo, especialmente por
meio da leitura e da escrita.

A partir do EF II, as crianças se deparam
com outra transição em suas etapas de vida
e escolarização, passando do estágio biológico de crianças para adolescentes. Além de
se depararem com maiores desafios escolares no tocante às disciplinas gerais de maior
complexidade cognitiva, como o aprofundamento do conhecimento em matemática, em
língua portuguesa e com as novas disciplinas
como física, química e biologia.
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos
Finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo
devido à necessidade de se apropriarem
das diferentes lógicas de organização dos
conhecimentos relacionados às áreas.
Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as
aprendizagens do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais no contexto das diferentes
áreas, visando ao aprofundamento e à
ampliação de repertórios dos estudantes
(BRASIL, 2018, p. 60).

Observa-se, claramente, que o uso de
jogos e utilização do lúdico dá passagem,
para outras formas de apreensão dos objetos cognoscíveis, principalmente pela tentativa exposta na BNCC de aprofundamento do
que foi visto no EF – anos iniciais. E, se no
EF os jogos já não são utilizados na mesma
intensidade e pretensão que no EI, durante
o EM desaparecem de fato. Nesse sentido a
BNCC implica para o currículo do EM:
As aprendizagens essenciais definidas na
BNCC do Ensino Médio estão organizadas por áreas do conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e
suas Tecnologias, Ciências da Natureza
e suas Tecnologias, Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas), conforme estabelecido no artigo 35-A da LDB. Desde que
foram introduzidas nas DCNEM/1998
(Parecer CNE/CEB nº 15/199856), as
áreas do conhecimento têm por finalidade integrar dois ou mais componentes
do currículo, para melhor compreender a
complexa realidade e atuar nela (BRASIL,
2018, p. 469-470).
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Nesse contexto, é necessário analisar
os limites e possibilidades dos jogos e da
utilização do lúdico de forma articulada com
os objetivos expostos pela atual BNCC, permitindo que o ganho no aprendizado do EI,
também possa ser generalizado para as outras etapas de escolarização de forma parcimoniosa.
Diante do quadro exposto, o objetivo geral do presente trabalho se define na
compreensão de uma possível generalização
quanto ao uso dos jogos e do lúdico como
ferramenta didática para as etapas de ciclos
de vida e escolarização do ensino básico.
Desse objetivo geral, derivam os seguintes
objetivos específicos:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O papel dos jogos, em relação a sua
função linguística e pedagógica, é evidenciado por Mikhail Bakhtin, uma vez que os jogos
são tidos como gêneros do discurso, temos,
segundo o autor que: “o fenômeno linguístico
deve então ser observado no meio social, no
contexto das práticas sociais nas quais os
indivíduos estejam integrados em uma comunidade bem definida” Bakhtin (2004, p. 70).

2.
Estabelecer possibilidades e limites quanto a utilização de jogos nas várias
etapas do ensino básico;

Ora, dentre as práticas sociais mais antigas, principalmente aquelas relacionadas ao
mundo das crianças, temos a utilização dos
jogos pelos indivíduos integrados nas mais
diversas culturas. Os jogos podem ser utilizados tanto para o desenvolvimento de práticas
sociais, aprendizado de regras estabelecidas
pelo grupo social, quanto para o aprendizado
cognitivo nas mais diversas disciplinas escolares, pois, em seu conjunto, como ferramenta
didática, os jogos possibilitam que haja facilitação na compreensão de contextos e conceitos, tanto concretos, quanto abstratos.

3.
Compreender o papel social da
escola na contemporaneidade e articular os
propósitos inerentes aos jogos para contribuir
no intuito de uma escolarização desejada socialmente.

Conforme Bakhtin e Volochinov (1997),
entende-se a compreensão por meio de um
processo dialógico, onde existe tanto a palavra como a contrapalavra, segundo os autores:

Assim, dada a apresentação dos objetivos, a metodologia pretende expor, na forma
de análise crítica, um guia para proposição de
ações a fim de cumprir nossos objetivos. A
justificativa deste trabalho foi exposta na introdução, como uma necessidade de investigar
os limites e possibilidades do uso de jogos
nas diferentes etapas de escolarização dos
nossos estudantes. E, o problema de pesquisa pode ser descrito de forma a questionar
como a educação brasileira pode estabelecer
ganhos cognitivos aos estudantes na utilização parcimoniosa de jogos educativos para
ampliação do aprendizado escolar.

Compreender é opor à palavra do locutor
uma contrapalavra. Compreender é replicar, é contra palavrear. A compreensão
como ato passivo, aquela que exclui qualquer tipo de réplica, nada tem a ver com
a compreensão da linguagem. O ativismo
é intrínseco ao processo de compreender
[...] qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo; deve conter já o germe
de uma resposta. Só a compreensão ativa nos permite apreender o tema, pois a
evolução não pode ser apreendida senão
com a ajuda de outro processo evolutivo
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1997, p.131).

1.
Identificar jogos que podem ser
utilizados no sentido de garantir ganhos cognitivos para as etapas de escolarização do
ensino básico brasileiro;
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Dentre as infinitas possibilidades, iremos analisar, até por motivos de espaço,
apenas um estudo de caso aplicado ao 1º
EM (ARAÚJO; RIBEIRO; SANTOS, 2012), referente à língua portuguesa, com uso do jogo
denominado O que vem a seguir., que se trata
de um software desenvolvido Busca-se nesse
jogo, observar os limites e possibilidades do
recurso dentro da realidade do contexto escolar, onde os discentes devem compreender
um texto por meio de posições responsivas,
pois todo sujeito “concorda ou discorda do
que lê (total ou parcialmente), completa-o,
aplica-o, prepara-se para usá-lo” (BAKHTIN,
2003, p. 271). A partir desse estudo de caso
será possível generalizar os resultados em outros contextos, o que permite avaliar limites
e possibilidades de aplicação de jogos no
contexto escolar de todo o ensino básico.
O jogo é de autoria de Valdinar Custódio Filho, pertencente à Cooperativa Ágora,
de professores e profissionais da educação
do Ceará. Para o autor, o jogo permite:
Estimular a produção de textos pelos alunos, que desafiarão os colegas a adivinhar
as continuações. O professor também poderá realizar atividades de produção textual a partir dos textos do software; poderá
pedir, por exemplo, que, num dos textos
narrativos, os alunos escolham uma das
opções que não se confirmou e inventem
uma nova continuação a partir dela (CUSTÓDIO FILHO, 2009, p. 8).

Conforme Araújo, Ribeiro e Santos
(2012), o citado jogo tem por objetivos:
Exercitar a estratégia de predição como
componente essencial para a leitura proficiente; reconhecer o papel das pistas linguísticas para o estabelecimento de predições pertinentes; dialogar com o texto
à procura de confirmação de hipóteses,
como estímulo para o desenvolvimento
da leitura autônoma (ARAÚJO; RIBEIRO;
SANTOS, 2012, p. 9).

Pelo exposto, tanto o criador do jogo,
quanto as autoras que dele se utilizaram, concordam com as possibilidades didáticas do
mesmo. As autoras, inclusive, apesar de não
apontarem quantas aulas demoraram para
trabalhar o jogo com os alunos do 1º EM,
indicam que foram necessárias 3 etapas, das
quais, pelo exposto, consideramos o número
de aulas mínimas de 6.
Como demonstram Araújo, Ribeiro e
Santos (2012), o jogo, que se trata de um
software, apresenta uma tela inicial com um
personagem segurando uma lupa. O estudante deve clicar na figura para abrir as seguintes
telas. A primeira tela permite a escolha de 4
textos: A mentira de Fernando Veríssimo. O
caso da secretária, de Carlos Drummond de
Andrade. Pela liberdade de uma mulher, de
Maria Clara Lucchetti Bingemer e Wall-E, de
Carlos Eduardo Corrales. Após escolhido o
texto, o estudante se depara com interrupções
na leitura e apresentação de pistas, depois se
pergunta ao leitor o que virá a seguir.
São dadas três opções de escolha para
o estudante responder. Caso o estudante tenha acertado, a personagem do jogo aparece sorridente e dá os parabéns pela escolha
correta. Caso o estudante tenha errado na
escolha, o mesmo personagem surge com
semblante triste, informando que errou, e o
estudante deve retornar à leitura do texto para
reavaliar sua suposição. No fundo, o que o
jogo intenta é que se aumente a integração
dos estudantes com a tarefa, a sua atitude
responsiva diante do que lhes for perguntado
durante a leitura.
Como parte dos resultados, Araújo, Ribeiro e Santos (2012), apontam que os estudantes do 1º EM, concordaram que o uso do
recurso didático torna as aulas mais “agradáveis”. Embora, como aspecto negativo, reclamaram dos textos, achando-os difíceis. Indicativo claro, de que estes estudantes possuem
uma dificuldade leitora grave e contumaz em
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sua vida escolar pregressa, haja vista que os
textos se constituem como crônicas, de leitura
muito fácil. Os dados obtidos pelas autoras
apontam que os jogos educacionais podem
gerar um grande estímulo, mas são inconclusivos quanto a relação de aumento da capacidade leitora dos estudantes, como afirmam:
“No entanto, os resultados do experimento
no que diz respeito ao desenvolvimento de
estratégias de leitura em função do uso de
OAs destinados a esse fim não puderam ser
confirmados” (ARAÚJO; RIBEIRO; SANTOS
2012, p. 22).

ANÁLISE DA PRÁTICA DIDÁTICA
A análise do jogo utilizado permite considerar uma semelhança muito grande com
as chamadas caixas de ensinar de Skinner,
onde os alunos, sozinhos, ficavam preenchendo espaços em branco sobre os conteúdos
escolares selecionados. Como visto durante o
jogo, se o aluno acerta, um personagem sorridente congratula o leitor, o que representa
descaradamente o reforço positivo de Skinner. Caso erre, o personagem com semblante
triste aponta o erro e leva o leitor a reler a
atividade, isto é, induz o reforço negativo visto
no comportamentalismo de Skinner.
Importante lembrar, que as chamadas
caixas, ou máquinas, de ensinar de Skinner,
projetadas ao longo da década de 60 do século XX, tinham as seguintes características:
funcionavam independentemente de professores, que eram meros programadores de
condicionamento; os estudantes preenchiam
espaços em branco expelidos em tarefas da
caixa, que poderiam ser partes de uma equação ou de um texto; se aceitassem avançavam, se errassem voltavam e teriam que ler o
tópico novamente. Nota-se, claramente, uma
semelhança muito terrível. Apenas, trocaram-se as caixas por computadores, as folhas
com espaços em branco, por espaços em
branco em uma tela, com perguntas feitas em
uma tela que devem ser respondidas apenas

clicando em opções de resposta, sequer é
garantido o desafio intelectual do estudante
tentar escrever uma resposta, tudo é feito em
cliques.
Por tratar-se de uma indução, fica óbvio
que os leitores irão aumentar sua atitude diante dos textos, pois tudo é feito para que eles,
os estudantes, durante o jogo, respondam as
questões que são colocadas, caso contrário
não avançam no jogo e não chegam ao seu
final. Essa indução em nada justifica o referencial teórico de Bakhtin, pois não é permitida
a contrapalavra no jogo, portanto, não haverá a compreensão por parte dos estudantes
no ato mecânico de preencher espaços em
branco, ou escolher alternativas que melhor
preenchem espaços em branco.
O ato ativo, imposto por Bakhtin (1997;
2003; 2004) diz respeito ao verbo estudar, no
embate que deve ser travado entre o estudante e o objeto cognoscível, no caso da leitura
de textos aplicadas no jogo, diz respeito ao ato
de engajamento entre o texto escrito e o leitor,
na contrapalavra, na indagação, no questionamento que levará ao desenvolvimento cognitivo do sujeito. Não na atitude passiva, como
vista no emprego do jogo, onde a atitude do
estudante não é a de estudar, mas apenas
escolher alternativas que melhor respondam
às perguntas feitas pelos estudantes, e não
pelos estudantes. Eis a diferença crucial.
A análise que se pode tirar da utilização do recurso didático, o jogo, é a de mero
adereço com fins de agradabilidade dos discentes, resultando em desperdício de tempo
quanto ao desenvolvimento de uma capacidade leitora mais produtiva. Espera-se, desde o
início, que o jogo movimente os estudantes
na leitura e, principalmente, desenvolva uma
atitude responsiva. Evidente que o jogo induz
os estudantes a responderem, portanto, irão
ter uma atitude responsiva naquele momento
exato, porém, nada garante que o recurso do
jogo irá desenvolvê-los como genuínos leito31 - Janeiro/ 2022 - Educar FCE
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res contemporâneos da realidade e exigência
do século XXI. Muito provável que, findando
o jogo, voltem a não ler, com a mesma frequência e costume que já não o faziam desde
sempre.
Nessa perspectiva, os limites impostos
pela utilização de jogos no ensino básico se
mostram consideráveis, uma vez que os jogos
se aplicam no sentido de manter a criança
no mundo da criança, em um ideal próximo
a Rousseau, inclusive, impedindo um ensino
mais conteudista. O que significa dizer que
os jogos têm objetivo mais de prazer, que de
ensino.
Lembremos que essa análise se introduz no papel da escola na sociedade contemporânea, que é a de transmitir conteúdos acumulados ao longo da história da humanidade
por meio das diversas disciplinas escolares.
Os resultados do Brasil, em quaisquer indicadores educacionais, internos ou externos,
são prova do fracasso que metodologias pedagógicas que visam o prazer impõe a nossa
juventude de estudantes. As notas dos estudantes brasileiros na prova PISA da OCDE
são claras nesse sentido. Se realizarmos uma
simples comparação com países que estão
no topo de classificação desta prova, temos
uma surpresa quanto ao emprego pedagógico de ensino utilizado.
Todos os países bem colocados no
PISA se utilizam do ensino tradicional e não
de ensino por práticas pedagógicas diversificadas. Assim, caso o objetivo imposto pela
educação brasileira seja o prazer, a diversão,
o ensino de pouca profundidade e sem ganhos cognitivos profundos, então as práticas
pedagógicas por meio de jogos se sustentam. Caso contrário, se o objetivo social da
escolarização for o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, então, a prática de
ensino deve mudar radicalmente.

Tal análise se sustenta, especialmente, pelo estudo de caso ter se configurado
com o EM, caso a prática de uso de jogos
se restringisse ao EI, não haveria os mesmos
problemas, haja vista que a prática pedagógica em questão, para essa etapa de vida e
escolarização, estar consolidada. Afinal, no EI
busca-se o desenvolvimento motor, além do
cognitivo, portanto, as brincadeiras e jogos
são fundamentais para estabelecer esse desenvolvimento, além do social e cultural. Já,
a generalização para outras séries se mostra
perigosa. Assim, o uso de jogos na educação
deve ser feito com parcimônia, sempre considerando qual ganho cognitivo específico tal
utilização proporcionará.
É claro que toda pedagogia mais lúdica
é interessante, o problema real é considerá-la
como substituta de uma formação acadêmica que leve realmente nossa juventude a ter
um aprendizado sólido sobre as disciplinas
escolares e possam, de fato, compreender
um texto mais complexo, ou realizar cálculos mais robustos em sua prática escolar e
fora dela. Nesse sentido, consideramos contraproducente a generalização da utilização
de jogos escolares, ou práticas mais lúdicas,
para todo o ensino básico, sendo recomendado que tais pedagogias fiquem restritas ao
EI, cujas crianças pequenas precisam de diferentes linguagens para se desenvolverem,
para se expressarem e para se comunicarem
socialmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigamos neste trabalho, como a prática pedagógica de jogos podem contribuir para
a escolarização dos estudantes de todo o ensino básico. Apontamos que o sentimento de
infância, as etapas de vida e escolarização são conquistas recentes da humanidade, e que a
criança era tratada como um adulto em miniatura até pouco tempo atrás.
O ponto de inflexão ocorrido com o final da Idade Média, trouxe características próprias
às crianças, permitindo que fossem consideradas como sujeitos específicos de direitos de
infância. Tal prerrogativa contribuiu para o surgimento de práticas pedagógicas que levassem
ao ensino de conteúdos por meios lúdicos, através de jogos e brincadeiras. Nossa proposta
de pesquisa se restringiu a avaliar se essa pedagogia poderia ser generalizada para além do
Ensino Infantil, isto é, se seria possível ser empregada para todo o ensino básico.
A fim de pesquisar essa possibilidade, tratamos de observar um estudo de caso, onde
se empregou um jogo por meio de softwares para alunos do 1º EM. Com base no referencial
teórico de Bakhtin, esperávamos observar o surgimento de compreensão mais aprofundada
sobre leitura por meio do jogo O Que Vem a Seguir. Os dados observados apontaram para a
rejeição da hipótese, uma vez que não se verificou a compreensão por meio de uma atitude
responsiva dos estudantes no processo de réplica da contrapalavra exposta por Bakhtin.
Ao contrário, o jogo analisado apenas induziu os alunos a uma falsa atitude estudantil,
quando, na realidade, apenas os levava a preencher lacunas, e clicar em possíveis respostas a
perguntas feitas pelo jogo, e não pelos estudantes. Concluímos, portanto, que o jogo levou os
estudantes a uma atitude passiva e não ativa, como o referencial teórico adotado pressupunha.
O jogo não foi capaz de fomentar a prática leitora dos estudantes, uma vez que o estudo de caso mostrou que houve reclamações quanto a dificuldade dos textos, além do que, o
tempo que se toma de aula, e os recursos necessários para a realização do jogo, se mostraram prejudiciais à escolarização desses jovens. Em suma, o fato de se ter tomado em média
seis aulas para efetivação do estudo de caso, não garantiu que desenvolvessem nenhum
aprendizado sobre o gênero literário utilizado, muito menos, provou ser capaz de instigar a
leitura dos grandes clássicos da literatura, ou qualquer outro tipo de leitura que viesse a desenvolvê-los como leitores.
A conclusão obtida demonstrou os limites quanto ao uso de jogos para todo o ensino
básico, se mostrando prejudicial a um pleno desenvolvimento cognitivo por parte dos estudantes. Como a prática lúdica vem sendo utilizada como um modismo pedagógico, o presente
estudo demonstra suma importância para o entendimento de que a função social da escola
deve ser considerada para a escolha de práticas pedagógicas de ensino.
Caso a função social da escola seja o ensino dos conteúdos acumulados ao longo
da história da humanidade durante o processo de escolarização, então, torna-se producente
observar os países melhores colocados no PISA e copiar suas metodologias de ensino que
são, todas e sem exceção, tradicionais.
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Agora, se a função social da escola escolhida pelo Brasil for a proposta de Rousseau,
isto é, a de deixar a criança no mundo da criança, valendo-se, apenas de seus próprios interesses de criança, então, as práticas lúdicas e jogos podem ser utilizados com frequência
no ensino, embora, as consequências de todos os indicadores educacionais sobre o Brasil,
demonstram que essa escolha é um erro crasso. A generalização de jogos, brincadeiras, e
práticas lúdicas no ensino básico como um todo pode trazer consequências desastrosas, a
já desastrosa educação brasileira.
Observou-se que a BNCC, inclusive, deixa claro que a utilização de jogos, brincadeiras,
e toda parte mais lúdica do ensino, fica mesmo restringida à Educação Infantil. Em todas as
outras etapas do ensino básico, a BNCC aponta que se trata de uma questão de transposição, ou seja, que depois do EI, os demais segmentos de ensino devem estabelecer novos
objetivos educacionais para as novas etapas de vida e escolarização da nossa juventude, a
partir de uma transição, entre o mundo dos jogos e brincadeiras, para o mundo do estudo
mais abstrato, que, inclusive, é o que garante maior desenvolvimento cognitivo.
Concluímos, no presente estudo, que as práticas pedagógicas mais lúdicas devem se
restringir ao Ensino Infantil, cujas peculiaridades comprovam e consolidam tais utilizações no
desenvolvimento das crianças pequenas.
Entretanto, se o Brasil quiser um dia apostar nas primeiras colocações dos indicadores
educacionais, tanto nacionais quanto internacionais, então, deve se utilizar de jogos, brincadeiras e ludicidade com muita parcimônia no ensino básico em geral. Mais no sentido de
uma tarefa extraclasse, do que, propriamente, a substituição do ensino mais enfático sobre
os conteúdos escolares.
Esperamos ter contribuído para uma análise crítica sobre o uso de jogos na educação
básica brasileira. Futuras investigações podem confrontar os resultados aqui obtidos com a
utilização de outros jogos, ou pedagógicas lúdicas, em outros contextos escolares para além
da leitura, tais como a matemática e as ciências. Uma proposta interessante seria a realização
de um estudo de caso realizado com duas turmas de uma mesma série. Uma seria desenvolver um projeto com utilização de jogos para o ensino de algum conteúdo escolar. A outra
turma teria o mesmo conteúdo escolar, entretanto, de forma tradicional. Após um período de
estudos em ambas turmas, a medição da aprendizagem poderia demonstrar qual turma teve
maior desenvolvimento cognitivo, permitindo maiores dados, que possam referendar ou refutar
a conclusão aqui apresentada.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO
NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA DE TRÊS ANOS
RESUMO: A ludicidade na Educação Infantil com o recurso do brinquedo contribui de forma
significativa para o desenvolvimento integral das crianças de três anos. Nesse sentido, é
fundamental que o brinquedo seja oferecido às crianças pelo professor com intencionalidade, pois
esse recurso lúdico é relevante para a aquisição de habilidades como a criatividade, a imaginação,
a fantasia, entre outras. O problema da pesquisa está em querer saber, qual a importância do
brinquedo para o desenvolvimento integral da criança de três anos? Seu objetivo geral é descrever
a importância do brinquedo no espaço educativo da creche para o desenvolvimento integral da
criança de três anos. Os objetivos específicos foram: apresentar o contexto da creche, conceituar
o brinquedo enquanto recurso da ludicidade e descrever a importância do brinquedo para o
desenvolvimento integral da criança de três anos. Para a elaboração do trabalho escolheu-se a
metodologia de pesquisa bibliográfica, realizada em bibliotecas com leitura de livros e na internet
com leitura de artigos científicos, sendo consultados mais de dez autores para adquirir repertório
para escrever sobre o tema proposto e resolução do problema. O resultado mais significativo
está na própria compreensão da importância da ludicidade na educação com o brinquedo no
processo de desenvolvimento da criança de três anos na creche, assim teve-se como conclusão
que a intencionalidade em atividades, dentro do contexto da ludicidade, é relevante para que as
crianças de três anos adquiram habilidades que contribuam com o seu desenvolvimento social,
cognitivo e motor.

Palavras-chave: Desenvolvimento; Criança; Ludicidade; Brinquedo; Habilidade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como tema "Ludicidade na Educação Infantil: A Importância
do Brinquedo no Desenvolvimento Integral da Criança de Três Anos". A creche,
entendida como espaço educativo e de socialização para as crianças de zero a
três, tem como eixos norteadores do trabalho pedagógico a brincadeira, a autonomia e a socialização. Nesse contexto educativo, o brinquedo é compreendido como um recurso lúdico de
grande importância para o desenvolvimento integral das crianças de três anos, principalmente
quando participam das experiências e vivências que fazem parte da rotina e dos projetos,
nessa instituição educativa.
A escolha do tema se justifica pela necessidade de investigar e compreender melhor a
importância do brinquedo, enquanto recurso lúdico, e seus benefícios para o desenvolvimento
integral da criança de três anos, a partir do momento em que o professor disponibiliza um
espaço e tempo, organizados para que as crianças possam interagir com seus pares. Sabe-se que o brinquedo é um recurso da ludicidade, por isso deve fazer parte dos mais diversos
espaços educativos da creche para envolver as crianças e proporcionar o seu desenvolvimento integral. Nesse processo de desenvolvimento o professor exerce o papel fundamental de
observador, que auxilia as crianças quando solicitado para a resolução dos problemas nos
momentos das brincadeiras.
O problema da pesquisa está em querer saber, qual a importância do brinquedo para
o desenvolvimento integral da criança de três anos?
O objetivo geral foi descrever a importância do brinquedo no espaço educativo da creche para o desenvolvimento integral da criança de três anos. Os objetivos específicos foram:
apresentar o contexto da creche, conceituar o brinquedo enquanto recurso da ludicidade e
descrever a importância do brinquedo para o desenvolvimento integral da criança de três anos.
O estudo foi organizado em dois capítulos e duas seções, sendo que no primeiro capítulo
apresentou-se o contexto da creche, definindo-a e descrevendo as suas características enquanto instituição educativa. Na primeira sessão conceituou-se o brinquedo, enquanto recurso
da ludicidade, suas características e possibilidades de organização nos espaços coletivos da
creche. Na segunda seção descreve-se a importância do brinquedo para o desenvolvimento
integral da criança de três anos. E no segundo capítulo apresentou-se os procedimentos metodológicos da pesquisa, com seus procedimentos e abordagens.
A contribuição que a pesquisa trouxe para a sociedade esteve no tratamento dado à
criança de três anos, que participam de experiências na creche e precisam interagir em um
espaço educador, com diversos materiais e brinquedos para exploração, contando com a escuta atenta do professor que ouve suas vozes e faz a intervenção no momento da brincadeira,
disponibilizando recursos para contribuir com o seu desenvolvimento integral.
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O AMBIENTE EDUCATIVO NA CRECHE
O atendimento às crianças de zero a
três anos pode ser feito em creche, instituição
educativa que atende as crianças em horário
integral, possibilitando experiências e vivências que envolva o cuidar e o educar de forma
indissociável, pois um aspecto complementa
o outro e tem grande importância para o desenvolvimento das crianças na creche.
Nesse sentido, na creche, segundo Wajskop (2005, p. 18) a educação para as crianças pequenas deve promover a integração entre
os aspectos “físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, considerando que esta é um
ser completo e indivisível, as divergências estão
exatamente no que se entende sobre o que seja
trabalhar com cada um desses aspectos”.
Entendeu-se que a creche possibilita
uma educação com objetivos claros e intencionais que devem contribuir para o desenvolvimento total das crianças de até três anos,
levando em consideração a própria criança
cuja concepção é de que seja completa e
ativa, ou seja, tem seu modo de ser atrelada
a um grupo social ao qual faz parte e interage.
Dessa forma, a criança de três anos
que frequenta a creche tem sua expressividade, aspecto relevante e que tem que ser
considerado durante as experiências que vier
desenvolver nesta instituição educativa. Para
Cavicchia (2004) na creche as crianças revelam seu esforço em compreender:
O mundo em que vivem, as relações
contraditórias que presenciam e, por meio de
brincadeiras, explicitam as condições de vida
a que estão submetidas e seus anseios e desejos. No processo de construção do conhecimento, as crianças constroem o conhecimento a partir da interação que estabelecem
com as outras pessoas e com o meio em que
vivem. O conhecimento é fruto de um trabalho
intenso de criação, significação e ressignificação (CAVICCHIA, 2004, p. 22).

A creche se constitui como um ambiente que proporciona de forma intencional o
desenvolvimento integral das crianças de até
três anos, porém faz-se necessário ao professor ter uma concepção de infância pautada
no público-alvo que atende, pois compreender o jeito particular das crianças construírem
o conhecimento é um desafio para a creche
e seus profissionais.
Segundo Abramowicz (2006) a concepção de creche teve que ser pensada de acordo com a legislação vigente e é conceituada
como:
Orientadora da prática pedagógica dessas instituições que constituem ligação
direta com a perspectiva de infância presente no tempo e com a classe social
a qual se destinava a instituição. O que
cada período histórico construiu, reservou
e atribuiu como atribuição e momento da
infância impõe atividades a esses espaços educativos (ABRAMOWICZ, 2006, p.
9).

A compreensão da concepção de creche é de grande importância para o entendimento do seu contexto atual, pois suas
vivências práticas estão relacionadas com
a própria concepção de infância, em cada
época.
Em suma, o que se percebeu, de acordo com Abramowicz (2006, p. 11) no ambiente da creche é que suas ações são determinadas também pela “classe social ao qual
o seu público-alvo se destina, levando em
consideração a cultura de todas as crianças
que frequentam esse espaço educativo e de
socialização”.
Para melhor compreender o espaço
educativo da creche, faz-se necessário olhar
para como a sociedade pensa a infância, levando em consideração a necessidade que irá
ditar as experiências dentro desta instituição
educativa. Para Abramowicz (2006) a creche
também teve vários significados no decorrer
da história, sendo reconhecida como:
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Educação Infantil, por meio dos artigos
da CF de 1988 e mais proximamente, da
LDB 1996, Lei n° 9.394/96, para nomear
todas as unidades educativas de acolhimento de crianças de zero a três anos.
Isto significa que, novas perspectivas de
meninas e meninos, infâncias e educação vêm sendo refletidas (ABRAMOWICZ,
2006, p. 12).

Depois de tantas lutas da população
para reivindicar um espaço educativo para
deixar suas crianças, Políticas de Educação
Infantil foram implantadas. Desta forma, como
consta na constituição Federal de 1988 e a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a creche é um espaço que deve proporcionar hoje o cuidar e o educar de forma indissociável na educação de crianças de zero
a três anos de idade.
Compreendeu-se com as legislações
que, estudos e pesquisas no campo educativo devem ser realizados para compor as
práticas educativas da creche de modo a
contemplar o desenvolvimento das crianças.
Dessa forma, a formação continuada do professor da creche é importante, principalmente
aquela formação que é dada em serviço, que
visa ressignificar os tempos e espaços das
aprendizagens na infância.
Segundo Oliveira (2010) as creches
são definidas como equipamentos educativos
com o:
Desenvolvimento de ações educativas
que integram os cuidados essenciais e a
ampliação dos múltiplos conhecimentos,
linguagens e expressões das crianças. A
creche deve respeitar a cultura da origem
de cada criança. Deve partilhar com as famílias e a comunidade os projetos educativos. É um espaço de socialização, de vivências e de interações. A creche deve ter
um ambiente cultural que propicie a leitura
e a escrita. Sua organização do espaço
e tempo é importante para a educação,
interação e construção do conhecimento
(OLIVEIRA, 2010, p. 75).

Compreendeu-se a partir das definições
de creche que, seu espaço deve ser um espaço educativo, a partir desse aspecto cabe
aos professores da creche elaborar seus planejamentos com base em uma proposta educativa, levando em consideração na hora de
planejar a concepção de infância da escola
para desenvolver as ações educativas junto
com as crianças.
Além das ações relacionadas aos cuidados das crianças na creche, como: alimentação, trocas e higienização, os professores
também devem, segundo Oliveira (2010, p.
75) simultaneamente propor “experiências
nas áreas de conhecimentos do currículo
como as linguagens e as expressões infantis”.
Essas propostas educativas devem acontecer
na creche por meio das brincadeiras, que são
caracterizadas como experiências de grande
importância na infância.
Dessa forma, foi possível compreender
que a creche deve ampliar as possibilidades
de desenvolvimento cultural, porque é um
ambiente de vivências e de estabelecimento
de relações sociais. Contudo, seu tempo e
espaço devem ser muito bem pensados de
modo a valorizar todas as culturas infantis e
contribuir significativamente com o desenvolvimento integral das crianças.
A creche também deve ser um espaço
seguro, que vise o desenvolvimento integral
das crianças, que devem também conhecer o
espaço e os tempos da creche para que possam se desenvolver. Segundo Oliveira (2010)
a creche é um espaço único e por este motivo
uma creche é diferente da outra, sendo que
cada creche se:
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Constrói e se reconstrói, diariamente, a
partir dos elementos humanos, especiais,
sociais, culturais e econômicos de que
dispõe. Pistas teóricas e práticas acumuladas orientam a elaboração da programação das crianças. Essa programação
deve levar em conta, também, a realidade
das crianças, seus familiares e a comunidade, envolvendo-os no trabalho da creche (OLIVEIRA, 2010, p. 76).

Cada creche é única, pois o seu ambiente irá depender de alguns fatores relacionados ao modo de ser, de pensar e de agir
referente ao grupo ao qual pertencem. Isso
quer dizer que sua rotina dependerá das pessoas que estão na creche, principalmente das
crianças, porque é na observação delas que
o professor buscará planejar experiências que
seja possível estimular o seu desenvolvimento
integral.
Portanto, levar em conta o que as crianças já sabem sobre determinado conceito é
importante e contribui para o planejamento
do professor da creche, que a partir de tais
menções buscará trazer experiências e vivências que visem o desenvolvimento infantil na
creche. Este é um conhecimento fundamental
do professor da creche, que tem o desejo de
contribuir de forma significativa com o desenvolvimento e a aprendizagem em sua sala de
referência.

O BRINQUEDO COMO RECURSO DA
LUDICIDADE
O brinquedo é caracterizado, nessa seção, como recurso da ludicidade e tem como
objetivo principal favorecer o desenvolvimento
integral da criança de três anos. Nesse sentido, o brinquedo traz consigo a ludicidade,
importante aspecto que possibilita vivências
escolares prazerosas e carregadas de significados para a evolução infantil.
Kishimoto (2011, p. 36) traz as características dos brinquedos, escrevendo que há
algumas modalidades presentes na educa-

ção, que são: "o brinquedo educativo, os brinquedos tradicionais infantis, as brincadeiras
simbólicas e os brinquedos de construção”.
Estes modelos de brinquedos e brincadeiras
podem ajudar o educador da infância na organização dos espaços educativos nessa etapa da educação.
O brinquedo é um objeto essencial nas
salas referências que comportam as turmas
de três anos na creche, isso porque é a partir
dele que as interações infantis acontecem, as
trocas de saberes se intensificam e as intervenções das educadoras ocorrem para possibilitar o desenvolvimento infantil. Segundo
Kishimoto (2011) os brinquedos educativos
são compreendidos como:
Recurso da instrução evolui e instrui de
forma deleitosa, o brinquedo que instrui
apresentam-se no quebra-cabeça, destinado a instruir formas ou cores, nos de
tabuleiro que exigem o aprendizado do
número e das contas de matemáticas, nos
brinquedos para montar e encaixar, que
possibilitam o conceito de sequência, de
altura e de forma, nos variados brinquedos e brincadeiras, cuja ideia requer um
ideal de evolução infantil e a constatação
da atividade psicopedagógica: móbiles
destinados a percepção visual, sonora
ou motora; carrinhos munidos de pinos,
parlendas para assimilar a fala, brincadeiras com as músicas, danças, movimento
físico, grafia e simbologia (KISHIMOTO,
2011, p. 36).

Percebeu-se que o brinquedo para o
desenvolvimento integral na infância é um recurso que bem utilizado pelo professor, pode
contribuir com o aprendizado e o progresso
de habilidades por parte das crianças. Isso
significa que, durante o brincar, as crianças
adquirem conhecimentos, pois interagem com
o espaço e com os iguais da sala, trocando
informações e relacionando as experiências
vivenciadas.
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Quando o brinquedo utilizado é oferecido com intenção pedagógica para o desenvolvimento das crianças nas áreas de conhecimento do currículo para a infância, que são:
Movimento, Linguagem oral e Escrita, Matemática, Educação e Sociedade e Artes.
Para compreender melhor a modalidade do brinquedo, denominada de brinquedo
tradicional, Almeida (2000) escreve que está
modalidade é filiada ao folclore, desse modo:
Incorpora a mentalidade e os objetos populares e se faz entender pela oralidade
e manuseio dos objetos. Sendo um elemento folclórico, o brinquedo tradicional
infantil assume características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral,
conservação, mudança e universalidade
(ALMEIDA, 2000, p. 38).

Diante do exposto, percebeu-se que o
brinquedo tradicional, também se apresenta
como um recurso favorecedor do desenvolvimento, pois é carregado de informações e
significado, isso porque o conhecimento popular é de grande valia no aprendizado e estes brinquedos tradicionais como: amarelinha,
parlendas e o pião, que foram passados pelos
pais aos filhos, trazem consigo possibilidades
e conceitos como os matemáticos, que auxiliam na aprendizagem infantil pela ludicidade
que carregam em sua composição.
As brincadeiras imaginativas que foram
mencionadas por Kishimoto (2011) ao caracterizar os brinquedos, são conhecidas como:
Simbólicas, porque a partir do momento
em que o indivíduo representa a função
do pai brincando de casa deixa clara a
mesma situação que está imaginando.
Essa brincadeira surge desde os 02 aos
03 anos, é quando ela inicia a mudar o
sentido das coisas, a mencionar seus sonhos, sentimentos e fantasias, assumindo alguns papéis presentes em seu meio
(KISHIMOTO, 2011, p. 37).

A utilização da imaginação durante o
brincar é relevante para o desenvolvimento infantil, porque com ela é possível utilizar o símbolo, o brinquedo como recurso e a criatividade, habilidades relevantes para o processo
de desenvolvimento na infância, que podem
ajudar as crianças a compreender o mundo
em sua volta, exercendo papéis, como personagens das histórias infantis, imaginando
que tem família e vivenciando papéis como
personagens de outros contextos possíveis.
Segundo Almeida (2000, p. 39) os brinquedos que possuem o conceito de construção ou brinquedos de construir são de grande
valia para o desenvolvimento dos meninos e
meninas na creche, pois enriquecem a “habilidade perceptual, possibilitam a simbologia
e desenvolvem habilidades infantis, a partir
de sua troca com esse jogo e brincadeira de
construção”.
A compreensão dos brinquedos enquanto recurso da ludicidade é relevante para
as educadoras da infância, porque a partir
desse recurso lúdico irão organizar os tempos
e espaços na creche, para possibilitar que as
crianças interajam e ao mesmo tempo se desenvolvam em seus espaços educativos.
Segundo Almeida (2000) foi Froebel o
inventor dos brinquedos de construção. Esse
tipo de brinquedo é importante para o desenvolvimento da criança de três anos, por quê:
Construindo, mudando e desmontando,
o sujeito expõe seu pensamento, seus
mistérios e permite aos especialistas o
reconhecimento de problemas de adaptação bem como a docentes o incentivo
do pensamento infantil e o progresso afetivo e intelectual. Nesse sentido, quando
está edificando, vai mostrando os seus
pensamentos, além de manusear objetos
(ALMEIDA, 2000, p. 40).
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O brinquedo de construção está ligado
às brincadeiras imaginativas, pois as crianças
constroem cenários para atuar simbolicamente
com papéis já vivenciados em seu meio, ou
seja, compreendeu-se o tipo de brincadeira
completa a outra e vice-versa, mas o importante são as possibilidades de desenvolvimento
que estas brincadeiras favorecem na infância.
Assim, os brinquedos são essenciais
para o desenvolvimento e a mudança infantil,
pois são produtores de conhecimentos, mas
para que esses conhecimentos sejam significativos para as crianças de três anos, é essencial
que a educadora tenha intencionalidade em
seu trabalho dentro da creche, promovendo
dessa forma momentos que envolvam diversos
tipos de brinquedos e brincadeiras.
O brinquedo como recurso da ludicidade deve estar presente nas práticas educativas da Educação Infantil, mais precisamente
na creche com crianças de até três anos. Podendo ser observado também em materiais
lúdicos e brinquedos utilizados pela educadora para favorecer a obtenção de habilidades.
Segundo Maluf (2003, p. 78) a ludicidade parece originar-se nas teorias do excesso
de energias de Schiller e Spencer, que aproxima a criança de sua natureza como forma de
equilibração orgânica. “Com atividades livres,
recreativas, que quando as crianças brincam
suprem suas necessidades biológicas”.
Assimilou-se a ludicidade como uma
concepção pensada para a criança, que aproxima a criança de energias que favorecem o
seu desenvolvimento, ela está atrelada a atividades que fazem parte do cotidiano infantil.
Contudo, percebeu-se que o brinquedo
como recurso da ludicidade faz parte das produções infantis, porque as crianças se envolvem nas vivências lúdicas quando propostas
ou não pela educadora da sala. Isso porque,
as crianças se envolvem com o brinquedo,
pois é parte da linguagem infantil.

A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NO
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS
CRIANÇAS
O brinquedo é de grande importância
para o desenvolvimento integral na infância,
porque permite que o sujeito explore o ambiente, os materiais, estabelecendo relações
entre o conhecimento que tem, com o novo
conhecimento e assim poderá aprender e se
desenvolver.
Com relação à importância do brinquedo para desenvolvimento integral na infância,
segundo Winnicott (2002) é possível afirmar
que:
No aspecto do desenvolvimento integral,
é com o brinquedo que o aluno armadura
o composto nervoso, instrui a consciência, desenvolvem as práticas físicas (gestão e sentido do corpo, movimentação,
manejo, capacidades comuns, amplas
etc.), as habilidades motoras comuns
(forças, energia, agilidade e abrangência
de deslocamento) e mais porque permite
ao sujeito arrumar o corpo, possibilitando
uma ótima evolução no ambiente (WINNICOTT, 2002, p. 35).

Observou-se que, o desenvolvimento
integral no brincar com brinquedos permite à
criança participar de novas ações, motivando,
entre outras aptidões como a habilidade de
perguntar e provar o jeito de pensar.
Assim, compreendeu-se que o brincar
com brinquedos é relevante para o progresso
e aprendizado infantil na escola, pois funciona
como uma motivação do jeito de aprender,
devido ao prazer que as crianças sentem em
brincar e interagir com novas informações
que contribuem para o seu desenvolvimento
integral.
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Percebeu-se que o brincar com brinquedos se apresenta como experiência facilitadora
de desenvolvimento, portanto deve ser bastante utilizado na maneira de instrução do aprendizado, porque envolve as crianças no contexto
com brinquedos e brincadeiras que são recursos usados para proporcionar oportunidade de
desenvolvimento para as crianças na creche.
Para Almeida (2000) a contribuição do
brincar como experiências com brinquedos e
brincadeiras favorecem a criança:
Participar de ações inovadoras, incentivando entre outras, capacidades como o
modo de perguntar e provar e o avanço
da habilidade do cérebro. A brincadeira
também favorece a busca de respostas
para resolver desafios, pois ajuda na
construção e na evolução das capacidades cerebrais (lembrança, concentração).
Possibilita, ainda, a distinguir entre simbolismo e existência e ajuda a melhorar a
fala (ALMEIDA, 2000, p. 35).

Nesse sentido, não há dúvidas sobre a
importância do brinquedo para o desenvolvimento integral infantil, isso porque ele favorece meios para envolver as crianças nas
propostas de atividades direcionadas pelas
educadoras da creche.
De acordo com Almeida (2000, p. 35) o
brincar com brinquedos tem um amplo alcance, quando relacionado ao desenvolvimento integral, com habilidades e aprendizagem infantil, pois brincar com brinquedos é “parte efetiva
para o desenvolvimento, com ele as crianças
experimentam e vivenciam experiências que
contribuem para o desenvolvimento integral”.
Foi possível compreender o reconhecimento do brincar com brinquedos nas instituições escolares, porque brincar é próprio dos
fazeres infantis, que vivenciam momentos de
prazer ao desenvolver atividades na escola,
funciona como mola propulsora do desenvolvimento infantil e traz múltiplas contribuições
para instruir e aprender nessa primeira etapa
da educação básica.

Seguindo esse pressuposto, é importante ressaltar que os brinquedos, são recursos que possibilitam o desenvolvimento na
infância, mas é essencial que a educadora
exerça seu papel de mediadora e elabore um
planejamento de forma intencional, permeado
do aspecto lúdico nos brinquedos, nas brincadeiras e vivencie junto com os meninos e meninas, aproximando-os aos contextos do currículo escolar da Educação infantil para que
possam se desenvolver de modo integral, em
seus aspectos motores, sociais e intelectuais.
Compreendeu-se que o brincar é caracterizado como metodologia de ensino, que
funciona como elemento integrador e contribui para o desenvolvimento das crianças, na
creche, por meio das vivências presentes nos
recursos didáticos conhecidos por brinquedos, jogos e brincadeiras, que fazem parte
da rotina.
Para Murcia (2005, p. 115) a ludicidade,
com o significado de brinquedos e brincadeiras, é parte da concepção que busca explicar
o ato de brincar como um processo natural
na vida de todas as pessoas, em diferentes
fases de desenvolvimento. É por meio do ato
de brincar, presente nos brinquedos, jogos e
brincadeiras que “a criança interage consigo
e com o outro, constrói normas para si e para
o outro, cria e recria a cada brincadeira o
mundo. É através do brinquedo que a criança
vai construindo-se como sujeito e organizando-se no espaço”.
Observou-se que o brincar é de grande
importância para o desenvolvimento integral
infantil, pois por meio dos recursos dos brinquedos, jogos e brincadeiras que são utilizados pelas crianças em sala, é possível ao
professor mediar os conteúdos das áreas de
conhecimento do currículo infantil, possibilitando às crianças um espaço para que possam vivenciar situações de aprendizagem reais e contextualizadas.
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De acordo com Oliveira (2012) o brincar com os brinquedos, jogos e brincadeiras
refletem:

Segundo Almeida (2000) o brincar com
brinquedos é importante porque favorece as
aprendizagens cognitivas, mas também:

O desenvolvimento da personalidade infantil, porque durante o brincar a criança
resolve situações-problema e elabora estratégias de ação frente às mesmas. A
brincadeira é a representação (reconstrução) dos de dentro e dos de fora do grupo,
obrigando os participantes a procurarem
soluções em função dos interesses do
grupo. Ou seja, todos participantes têm
de entrar em acordo com outras pessoas
que experimentam e refletem diferentes
formas de relação emotiva, percepção
e valorização das situações (OLIVEIRA,
2012, p. 97).

Potencializa de forma progressiva a relação com os outros. Nela a criança assimila a linguagem da comunicação e as
diferentes formas de estabelecê-la. Brincando, ela vive diferentes situações que
envolvem sentimentos, atitudes e comportamentos (ALMEIDA, 2000, p. 21).

É importante também, que a educadora
traga desafios para as crianças ao mediar os
temas com brinquedos, jogos e brincadeiras,
dessa forma, as situações-problemas são excelentes para instigar o pensamento infantil,
favorecendo a elaboração de estratégia para
solucionar a mesma.
Sobre a faixa etária que as crianças
começam a se agrupar para brincar com os
brinquedos a partir das atividades lúdicas,
Kishimoto (2006) explica o seguinte:
Por volta dos 2 ou 3 anos, as crianças
começam a se agrupar para realizar as
atividades lúdicas, sendo que ainda apresentam um comportamento predominantemente egocêntrico, no qual brincam
umas próximas as outras, mas não interagem entre si. Entre os 4 e os 5 anos, a
brincadeira passa a ser mais associativa.
É a partir dos 5 anos que a brincadeira
simbólica individual se torna gradativamente coletiva (KISHIMOTO, 2006, p. 29).

Frente ao exposto, percebeu-se que
o brincar com brinquedos tem envolvido as
crianças na faixa etária da Educação Infantil,
por meio dele é possível integrar as crianças
em um objetivo comum, estimulando a interação e o desenvolvimento integral.

Interpretou-se que o brincar contribui
com as aprendizagens cognitiva, motriz, grupal e social, estando mediado por meio dos
brinquedos, jogos e brincadeiras, pois são
nesses momentos que ela pode vivenciar diversas realidades e compartilhar suas experiências com os colegas.
Portanto, vale acrescentar que o brinquedo, o jogo e a brincadeira podem ser
oferecidos às crianças de forma dirigida ou
espontânea, favorecendo a socialização de
forma natural já que as crianças gostam de
estarem juntas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração do presente estudo,
escolheu-se como metodologia da pesquisa,
a pesquisa de base bibliográfica com a abordagem qualitativa, partindo da revisão da literatura, realizada em biblioteca e na internet,
por meio de livros e artigos científicos, procedendo com a leitura das referências para a
elaboração do fichamento com as principais
ideias dos autores pesquisados.
Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.
32) todas as pesquisas precisam de “embasamento teórico de autores que já estudaram
o assunto''. Na fase da revisão da literatura
devemos localizar os documentos para avaliar se há material disponível sobre o tema”.
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Durante a revisão da literatura buscou-se autores que escreveram sobre o tema com
a intenção de construir conhecimentos para a
escrita do trabalho, para tanto foram consultados mais de dez autores, que serviram como
base científica para sua construção.
De acordo com Gil (2002, p. 34) a pesquisa bibliográfica visa “o levantamento dos
conhecimentos disponíveis sobre teorias afim
de analisar, produzir ou explicar o objeto sendo investigado”. Por meio da pesquisa bibliográfica é possível analisar a literatura disponível para buscar uma solução para resolver
o problema da pesquisa.
Com o desenvolvimento da pesquisa
bibliográfica, com seus métodos e técnicas
científicas foi possível chegar nos materiais
teóricos, necessários para a elaboração deste
artigo, a partir de teorias confiáveis.
Este estudo de pesquisa bibliográfica
foi desenvolvido seguindo as seguintes etapas: coletas de materiais na biblioteca em
livros, na internet, rede mundial de computadores como fonte de pesquisa em artigo
científico que foram selecionados, porque
trouxeram a temática principal, dessa forma
apresentou-se o contexto da creche, conceituou-se o brinquedo enquanto recurso lúdico
e descreveu-se a importância do brinquedo
para o desenvolvimento integral da criança
de três anos.

Segundo Severino (2016, p. 54) a abordagem qualitativa refere-se a “conjuntos de
metodologias, que envolvem diversas referências epistemológicas”. Com relação a abordagem qualitativa utilizada para a elaboração
deste estudo, buscou-se compreender o comportamento e a experiência humana associada à construção de significados constituídos
historicamente.
Por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa foi que permitiu-se investigar as teorias
para que fosse possível tomar uma posição
para atender o objetivo geral da presente pesquisa.
Esta pesquisa teve como aportes os trabalhos de: Oliveira (2010), que escreve sobre
as creches e o faz de conta que acontece
durante as brincadeiras, Maluf (2003) que
traz uma reflexão sobre o brincar com prazer
e aprendizado na infância, Kishimoto (2011)
que apresenta os jogos, o brinquedo e a brincadeira como recursos lúdicos que favorece
a aprendizagem, entre outros.

As palavras chaves que foram utilizadas
na busca dos livros e artigos científicos, foram: brinquedo, habilidades, creche, criança
e brincadeira. Desta forma, as bibliografias
encontradas, foram relevantes para elaboração do presente trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do presente estudo percebeu-se que o ambiente da creche tem como
objetivo contribuir com o desenvolvimento integral das crianças de três anos, desse modo
em seu contexto foi possível observar os brinquedos que são essenciais para aquisição de
habilidades na infância, assim a ludicidade com o brinquedo é entendida como elementos
essenciais que deve estar presente nos espaços internos e externos da creche.
Com as explorações de experiências e vivências infantis em um ambiente estimulador,
com uma diversidade de brinquedos é possível favorecer as aprendizagens e o conhecimento
do mundo.
Ressalta-se que, os brinquedos são recursos que realmente contribuem para o desenvolvimento da criança de três anos, isso porque trazem consigo a ludicidade, importante
aspecto que possibilita vivências escolares prazerosas e carregadas de significados para as
aprendizagens das meninas e meninos egressos na creche.
Nesse sentido, compreendeu-se que os brinquedos são relevantes para o desenvolvimento infantil, porque com ele é possível utilizar o simbólico e a criatividade, habilidades
importantes que ajudam as crianças a compreender o mundo em sua volta.
A compreensão da importância do brinquedo para o desenvolvimento infantil foi fundamental, devido às possibilidades que ele agrega aos espaços que são propostos às crianças
de três anos na creche.
Porque é através de espaços com brinquedos estruturados e não estruturados que as
crianças podem se envolver nas atividades de forma positiva, nesse sentido, compreendeu-se
também a sua contribuição no desenvolvimento infantil para a mediação dos temas presentes
nas experiências da rotina na creche, pois o brinquedo por ser objeto que favorece a imaginação, constitui-se como essencial para a interação nas áreas de conhecimentos presentes
no currículo da Educação Infantil.
Portanto, a importância do brinquedo para o desenvolvimento de habilidades na creche
é fundamental, porque une a vontade de aprender e o prazer ao se realizar uma experiência
pedagógica. Dessa forma, o ensino utilizando os brinquedos permite aos educadores criarem
ambientes estimuladores, que possibilitam o desenvolvimento integral das crianças de três
anos de idade, porque os brinquedos trazem consigo possibilidades de vivências em diversos
contextos sociais da vida e do conhecimento de mundo.
Foi necessário mencionar ainda que, a vivência lúdica proporcionada pelo brinquedo
passa a ter significado quando o educador proporciona um trabalho coletivo, de cooperação,
dando oportunidades às crianças da creche, de participarem ativamente do processo de ensino aprendizagem de modo a trocar experiência com os demais colegas.
Considerou-se que é possível dar continuidade futuramente ao presente tema, com
pesquisas e estudos a partir de um curso de especialização, em que seja possível aprofundar mais a importância do brinquedo para o desenvolvimento infantil. Assim
como buscar desenvolver estudos de formação continuada em serviço, nos
horários de formação do professor e compreender melhor as possibilidades
que a ludicidade com o brinquedo favorece às aprendizagens na creche.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA LUDOTERAPIA PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este estudo tem como tema centralizar as contribuições e a importância da ludoterapia
para na fase da infância, especialmente durante a escolarização, quando os primeiros contatos
da criança com a educação ocorrem. A ludoterapia, entre outras possibilidades, pode auxiliar
na redução da agressividade infantil em ambientes escolares, considerando que atualmente, as
atitudes agressivas são interpretadas como uma violência verbal ou física, manifestada pelos
sujeitos em espaços sociais, como a escola, desde o momento da Educação Infantil, surgindo
cada vez mais cedo, decorrentes de fatores variados, que podem ser inibidas e entendidas diante
de momentos lúdicos, com as crianças expressando seus sentimentos através da brincadeira.
O objetivo do trabalho é analisar como a ludoterapia pode interferir nas atitudes relacionadas à
agressividade infantil. A agressividade tende a diminuir quando a criança sente-se segura para
comunicar-se com familiares e professores, manifestando seus desejos e frustrações.

Palavras-chave: Agressividade; Educação Infantil; Ludoterapia.
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INTRODUÇÃO

A

agressividade infantil é consequência da adoção de comportamentos e ações
de crianças que expressam sentimentos reprimidos e ausência na capacidade
de resolver conflitos internos.

Estes comportamentos agressivos ocorrem, geralmente, em ambientes familiares e escolares, causando preocupação aos responsáveis e professores das crianças, devido à possibilidade de formar um sujeito anti social, com atitude destrutiva e desvio de conduta.
Como a criança não consegue externar seus sentimentos, a tendência é que manifeste
suas aflições de maneira agressiva, representando a intensidade de uma frustração ou insatisfação pessoal.
Nas afirmações de Winnicott (2005), quando a família não consegue auxiliar a criança,
eles buscam ajuda profissional, assim como a aproximação com a escola, ambiente frequentado para o desenvolvimento das capacidades humanas, a socialização e aprimoramento de
conhecimentos.
A escola, neste contexto, desempenha um importante papel na agressividade infantil,
direcionando as crianças à conquista da capacidade de resolver conflitos e evitar atitudes
destrutivas, pois o ambiente escolar proporciona uma vivência com outros sujeitos, aprendendo a seguir regras, respeitar os demais e interagir com as pessoas.
Além disso, a escola permite uma aprendizagem lúdica, através do brincar, evidenciando
a imaginação no processo de transformação, ensinando as crianças a compartilharem suas
emoções e externar as frustrações. Um dos recursos utilizados pelos terapeutas é a ludoterapia, destinada à terapia através das brincadeiras, auxiliando na resolução de problemas, na
aceitação e na manifestação emocional.
Para Axline (2004, p. 102): “A brincadeira constitui-se em um momento de aprendizagem onde a criança tem possibilidade de viver papéis, elaborar conceitos e exteriorizar o que
pensa da realidade que vivencia”.
Sendo assim, a ludoterapia, estendida aos ambientes escolares, pode auxiliar na redução de comportamentos agressivos, considerando o lúdico como uma atividade humana de
razão social, uma vez que os elementos que a direcionam objetivam a manifestação infantil das
frustrações, elevando as chances de reduzir a agressividade, além de melhorar a capacidade
emocional e a ansiedade, refletindo no bom desempenho escolar, desde que trabalhado em
conjunto com pais, professores e especialistas.
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A LUDOTERAPIA COMO RECURSO
METODOLÓGICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A atual ideia de educação infantil é
recente e, por muitas vezes, acaba sendo
confundida com a concepção de infância. A
escolarização infantil, em tempos passados,
esteve relacionada ao convívio da criança
com os adultos, aprendendo a serem membros da sociedade e do grupo familiar a que
pertenciam. A infância não era distinguida
como uma fase própria, com características
essenciais para a formação humana, com necessidades e especificidades.
Durante a Idade Média, as tradições familiares diziam que a criança deveria frequentar a casa de outras famílias ao completar os
sete anos de idade, a fim de aprender afazeres domésticos e costumes, conquistando
experiências e conhecimentos sobre as práticas da vida em sociedade de modo a utilizar
para favorecer as perspectivas de sua própria
família. Nesta época, os trajes das crianças
não continham nenhuma característica que
as diferencia dos adultos, somente cabendo
diferenças nas vestimentas para classificar as
divisões de classes sociais (KRAMER, 2009).
A Idade Moderna, marcada pela Revolução Industrial, o crescimento populacional e
o Iluminismo (momento histórico que propôs
mudanças no meio social, político, filosófico,
econômico e cultural na qual o uso da razão
era defendido a fim de alcançar a liberdade e autonomia pessoal). Neste contexto, à
educação infantil foram sugeridas quebras de
paradigmas que consideravam os modelos
intelectuais infantis arcaicos, proporcionando
uma nova etapa à interação e aprendizagem
social da criança (ANTUNES, 2013).

As primeiras propostas de educação
começaram a visar o desenvolvimento social
e educacional de modo separado, obrigando
as escolas a exigir rigorosidade e efetividade
nas disciplinas, durante os séculos XVIII e XIX,
considerando a criança como alguém frágil
e incompleto. Esta proposta universalizou as
escolas, surgindo novas perspectivas sobre
educação infantil e os métodos de ensino,
passando a ideia de educação compensatória, ou seja, a educação infantil servia para
compensar a pobreza e carências familiares,
sendo efetivamente aplicada no século XX
(KRAMER, 2009).
A Segunda Guerra Mundial impulsionou
a educação infantil a outros caminhos, atendendo filhos de mães que saíram da atividade
doméstica para trabalhar na indústria bélica
ou assumiram as atividades masculinas de
suas famílias. Devido a urgência em atender
as necessidades de elevados índices de alunos na fase na pré-escola, a educação infantil
assumiu um caráter assistencialista de importante impacto para a sociedade, permitindo o
ingresso de mulheres no mercado de trabalho. Estas mudanças chamaram atenção para
novas formas de pensar na educação infantil,
surgindo preocupações com as necessidades
afetivas e sociais das crianças, aumentando
os estudos de pesquisadores sobre o desenvolvimento da criança nas escolas (ANTUNES, 2013).
Já na década de 1960, a educação infantil passou a considerar as pesquisas sobre
o pensamento da criança e as influências que
este perfil trazia na linguagem e desenvolvimento escolar de cada sujeito. Nos Estados
Unidos, tornou-se comum os testes de inteligência a fim de identificar, entre as crianças
que frequentavam a pré-escola e jardins de
infância, quais se destacavam das que não
frequentavam nenhuma instituição de ensino
(KRAMER, 2009).
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No Brasil, em 1961, com o surgimento
da Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, foram elaborados dois artigos que
abordavam a importância da educação na
fase pré-escolar, sendo o primeiro dedicado
às crianças até os sete anos de idade, tratando a necessidade de escolas maternais e
jardins de infância. O segundo artigo sugeria
o estímulo às empresas para instalarem instituições de ensino aos filhos das mães que trabalhavam nas instituições (ANTUNES, 2013).
A educação, então, participava de uma
realidade fragmentada, dependendo de diferentes órgãos para ser regulamentada e assistida, cabendo ainda características assistencialistas. Nos anos de 1980, a pré-escola
passou por problemas variados, dentre os
quais cabe destacar a baixa qualificação dos
professores, recursos precários para atender
as crianças, ações de viabilização com fundamentos insuficientes, programas educacionais
fragmentados, falta de uma política própria
para a educação infantil e a ideia de que pré-escola deveria alimentar e cuidar da saúde e
desenvolvimento das crianças, sem valorizar
os aspectos educacionais (ANTUNES, 2013).
A pré-escola ganha voz de direito à
criança e dever do Estado em 1988, com a
criação da Constituição Federal do Brasil. É
mencionada a necessidade de integrar a educação infantil ao sistema de ensino brasileiro,
concedendo às pré-escolas um caráter pedagógico, completando as ações da família,
perdendo as características de assistencialismo. A criança passou a ser vista como um
ser social e histórico, que pertence à construção das características de uma sociedade,
permitindo que a prática de uma educação
compensatória deixasse de existir (KRAMER,
2009).

Em 1990 o Estado deixa de ser o único responsável pelos programas voltados à
educação infantil, devido ao surgimento do
Estatuto da Criança e do Adolescente, transferindo tais responsabilidades aos municípios
pela infância e adolescência. Mesmo após
tantas conquistas, a pré-escola ainda estava
longe de conquistar suas características para
as classes sociais mais pobres. O real reconhecimento à educação infantil é percebido
posteriormente, com a elaboração dos documentos oficiais e as iniciativas estaduais que
beneficiassem a aprendizagem das crianças,
tornando a educação compensatória, definitivamente, obsoleta (KRAMER, 2009).
Diante desta realidade, a ludoterapia surge, caracterizada como uma prática adotada
pela psicologia, com a finalidade de exercer
influências importantes no desenvolvimento
infantil, intervindo com trabalhos lúdicos com
as crianças, resgatando a autenticidade para
a expressão dos sujeitos.
A psicologia conta com a articulação
da ludoterapia em processos metodológicos,
utilizando instrumentos que auxiliam na intervenção de atitudes agressivas e posturas
depressivas, assumindo jogos, dinâmicas, fábulas, livros, entre outros recursos, para que a
criança consiga manifestar seus sentimentos
de maneira espontânea (AXLINE, 2004).
Segundo as afirmações de Klein (1970),
a ludoterapia é uma técnica utilizada para auxiliar os psicólogos em tratamentos de distúrbios da postura da criança, apoiando-se
na brincadeira como um fator determinante
para desenvolver a auto expressão infantil, podendo ser trabalhada de maneira individual
ou coletiva, pois uma criança não consegue
associar, de maneira livre, o brincar com as
manifestações verbais que exponham os conflitos inconscientes das crianças.
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Neste contexto, a ludoterapia, ou terapia
lúdica, permite à criança que elabore soluções às fixações traumáticas que complicam
o desenvolvimento infantil. As propostas de
tratamentos através de brincadeiras apontam
à criança a possibilidade de transferir alívio
de suas preocupações por meio de situações
que o permitam socializar por meio de fantasias, controlando ansiedade, proporcionando
o uso da criatividade, expondo às pulsões infantis através de objetos simples, que podem
ser valorizados em uma situação não comum.
Klein (1970) identificou a brincadeira
para as crianças como uma representação
simbólica das ansiedades, pois os jogos permitem estabelecer situações de experimento
da imaginação, fornecendo possibilidades
para a criança elaborar situações que o permitam solucionar seus problemas, além de
controlar impulsos agressivos, descontrole
emocional e atitudes destrutivas.
Os terapeutas que atendem crianças
com quadros de agressividade ou distúrbios
emocionais não podem envolver-se com os
valores da criança, sendo necessária uma
atuação isenta de atitudes de julgamento,
evitando direcionar o caminho que a criança
deva seguir, mas orientando, através de brincadeiras, para a escolha de situações que
beneficiem para a melhora da criança, proporcionando uma relação de confiança que auxilia no desenvolvimento das manifestações e
expressões infantis (AXLINE, 2004).
O processo da ludoterapia ocorre em
etapas, iniciando com o contato com os membros da família que participarão da entrevista,
com o objetivo de identificar as atitudes da
criança em casa e na escola. O terapeuta
escolhe dinâmicas que podem facilitar a conversa com os familiares.
A estratégia principal refere-se à presença dos responsáveis à terapia, tratando
assuntos como à falta de limites, as dificuldades em lidar com as regras em casa e na

escola, além de pedir aos responsáveis que
analisem as agressividades destas crianças,
em casa e no ambiente escolar, apontando
quantas vezes ao dia a criança costuma irritar-se, se já houve apreciação depressiva e
quais elementos aborrecem, com maior facilidade, a criança (AXLINE, 2004).
Após o levantamento dos dados necessários, o terapeuta inicia a sessão livre,
direcionada à criança, pedindo que a mesma
escolha a atividade a ser realizada, dispondo
de repertórios de recursos com a intenção de
ampliar as ações da criança.
O espaço lúdico surge neste momento,
cabendo ao terapeuta, juntamente com a família, entender quais as atividades que mais chamam a atenção da criança. As histórias infantis
podem ser inseridas, permitindo que a interação
inicia-se através da imaginação, despertando a
curiosidade do aluno com narrações que permitam o desenvolvimento da criatividade, de
modo que a criança consiga expressar o que
sente, comparando com a história.
Nas sessões livres, segundo Sarti
(2006), assuntos que se referem à escola e
ao comportamento devem ser trabalhados,
de maneira que a criança seja levada a interpretação acerca de sua postura no ambiente
escolar, assim como a forma que se relaciona
com os colegas e professores. Em seguida, o
terapeuta sugere a manifestação de expressões da criança, como agressividade, timidez,
submissão e atitudes depressivas.
Para Maldonado (2009), a criança deve
sentir segurança para revelar suas atitudes
agressivas e depressivas, assim como sentir
que é aceita pelos responsáveis, familiares,
professores e pelo próprio terapeuta. Durante
o processo da ludoterapia, o trabalho precisa
acompanhar o desempenho escolar, as dificuldades de aprendizagem, o estilo de perfil
como aluno, além de incentivar a participação
nas atividades sugeridas em sala de aula e na
realização das tarefas sugeridas para casa.
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O trabalho do terapeuta deve seguir em
aliança com o professor, observando a atenção e a concentração da criança durante as
sessões e nas aulas, despertada através de
jogos de memória, leituras, realização de atividades em grupo e jogos de montar. Neste
contexto, a ansiedade também é percebida,
quando a criança sente-se constrangida por
não conseguir resolver alguma situação ou
tomar decisões.
Segundo as afirmações de Maldonado
(2009), a afetividade e a manifestação das
emoções podem ser identificadas por meio
de atividades lúdicas, diante de frustrações
diante da tarefa, assim como da necessidade
de terminá-la ou deixá-la sem a conclusão.
Os desenhos, neste momento, representam
uma forma de identificação mais precisa, pois
através do grafismo a criança consegue representar seus desejos e vontades com desenhos que simbolizam a relação familiar e
escolar, assim como o grau de agressividade,
de acordo com as manifestações simbólicas.
De acordo com Satir,
A criança muitas vezes começa a ludoterapia desenhando muitos círculos, que
são o traçado mais primitivo e caracteriza a imaturidade emocional, perceptiva
e motora da criança. Na medida em que
se dá o prosseguimento do trabalho, vai
se percebendo a evolução do traçado. O
psicólogo vai acompanhar a evolução do
grafismo e a forma de expressão da criança. Se, no início, ela usar apenas uma
cor, isto pode indicar uma limitação no
mundo de possibilidades, pois entre as
diferentes cores que ela pode escolher,
ela escolhe apenas uma. Ela se coloca
no mundo numa posição de restrição e
não vê todas as possibilidades. Na medida em que ela vai ampliando, usando
mais cores, vai mostrando que já pode
lidar com o mundo considerando todas
as possibilidades ou mais possibilidades
que o mundo lhe oferece (SATIR, 2006,
p.33).

Após a percepção, os familiares, responsáveis e professores são informados sobre as questões levantadas com a criança,
assim como o processo mais adequado para
intervenção nos conflitos, negociando as situações, intencionando a redução da disposição agressiva, através de diálogos direcionados, com propostas mais dinâmicas que
deixem a criança segura e confortável diante
das pessoas que estão ajudando-a neste processo.
O processo de ludoterapia atinge o
término quando a própria criança entende a
importância de conversar com os responsáveis sobre suas emoções e dificuldades de
relacionamentos, assim como a necessidade
de expressar o que sente, por meio de uma
comunicação aberta e direta, pois o objetivo
da ludoterapia é melhorar a qualidade do relacionamento entre os familiares, professores
e a criança (MALDONADO, 2009).
Krug e Seminotti (2010) afirmam que
a identificação de atitudes agressivas nas
crianças ainda seguem alguns critérios de
manifestação, como o desejo das crianças, a
organização, as interações, os sentimentos,
as modalidades defensivas e a identificação
operada, obtidas por meio de avaliações interpretadas acerca dos problemas apresentados.
A ludoterapia propõe que a criança
encontre as questões significativas no brinquedo, determinando maneiras de utilizar
materiais que atendam as necessidades da
criança, com propostas de jogos estruturados
que revelem medos, culpas, conflitos, espontaneidade, criatividade e a agressividade, sem
imposição temporal que limite a ludicidade
dos jogos. As regras são fundamentais para
que a criança manifeste indignação, além de
aprender a lidar com vitórias e derrotas, impulsividade, comportamentos de dependência e a competição, expondo a iniciação à
aprendizagem (KRUG; SEMINOTTI, 2010).
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Com relação ao conhecimento adquirido,
a interação da criança com a ludoterapia permite mudanças nas brincadeiras, direcionadas
à comunicação, pois enquanto brinca a criança
conversa, descobrindo as associações das palavras, iniciando a atividade lúdica para controlar
os movimentos, explorar o desenvolvimento das
habilidades criativas, além de permitir a investigação do objeto e suas funções.
As crianças passam a diferenciar imagens,
pensamentos e jogos de faz de conta, representando uma fonte de interpretação importante sobre os sentimentos da criança, que aprendem
a dramatizar por meio de expressões gráficas,
caracterizando a personalidade, relacionamentos
familiares, atitudes no ambiente escolar e comportamentos sociais (MELEIRO, 2002).
Segundo as afirmações de Krug e Seminotti (2010), a participação ativa e participativa
dos alunos depende da ludoterapia realista, com
objetos representativos, ações misteriosas, fantasias coerentes, relações sociais reais, apropriadas em situações de contos de fadas, trabalhadas especialmente na Educação Infantil.
Para os autores, um trabalho estratégico
em sala de aula, estendido aos encontros terapêuticos, estabelece um fortalecimento na ludoterapia, encontrando maneiras de relacionar as
expressões agressivas das crianças aos contos,
com situações parecidas de modo que a criança
recrie, invente, recorte, sinta e reviva a história.
Os contos interferem no processo de
ludoterapia, pois se trata de uma atividade
que desperta a mente para a realidade imaginativa, levando às brincadeiras que envolvem
a realidade psíquica, difíceis de lidar, como
o amor, medo e agressividade. Quando o
terapeuta preocupa-se com os sonhos, frustrações e medos da criança, o trabalho com
a ludoterapia transforma-se em significativo,
permitindo que a criança desenvolva o campo relacional, equilíbrio, harmonia e demais
habilidades humanas.

A LUDOTERAPIA EM AMBIENTES
ESCOLARES
Os ambientes escolares apresentam
quadros e situações de crianças agressivas,
devido aos fatores mencionados anteriormente. Para tentar amenizar esta situação, alguns
familiares encaminham as crianças à terapia,
onde os especialistas propõem situações lúdicas para trabalhar a parte emocional das
crianças, com a finalidade de entender o que
os leva a determinadas atitudes.
O trabalho com jogos nas terapias, conhecido como ludoterapia, depende da atuação em conjunto dos familiares, terapeutas e
professores, de modo a observar o comportamento infantil e interpretar as causas que
levam a criança a assumir agressões para
defender-se do que os incomoda.
Assim, a sugestão é trabalhar com jogos, devido à ludicidade propostas, que permite às crianças a enfrentarem situações de
desafios e competições, seguindo regras criadas para um determinado ambiente ou mesmo elaboradas momentaneamente, de acordo com a necessidade da criança (BROTTO,
2001).
A adoção de competições sadias, com
regras a serem seguidas, representa uma
situação de aprendizagem para toda a vida
humana, pois direciona o sujeito a adquirir
conhecimentos, uma vez que o objetivo seja
a criança expor seus sentimentos e aprender a lidar com as emoções. A criança não
pode sofrer represálias, com regras únicas ou
moldadas, mas oferecer a possibilidade de
equilíbrio entre a regra e o momento do jogo,
proporcionando uma aprendizagem significativa, além de possibilitar a comunicação entre
os sujeitos, levando a discussão para tomada
de decisões e troca de experiências.
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Brotto (2001) afirma que os jogos, quando trabalhados na terapia e estendidos à sala
de aula, proporcionam à criança o desenvolvimento das capacidades positivas, estimulando ações que previnem problemas com
agressão, pois quando a criança aprende a
função de um debate, de seguir regras e de
expressar sentimentos, a tendência é que ela
entenda a importância de não extravasar negativamente, descontando sua raiva nos professores ou colegas, superando os desafios
de lidar com os próprios sentimentos.

Sendo assim, a ludoterapia ampliada
aos ambientes escolares, permite que a criança vivencie situações positivas, auxiliando na
interiorização, expressão de sentimentos, auxilia na redução de atitudes agressivas, amenizar traumas, estimula o desenvolvimento
das capacidades humanas, enriquece as relações da criança com professores e colegas,
desperta interesse pela interação, promove
aprendizagem significativa, cria espaços de
relações espontâneas e proporciona o respeito às diversidades.

“Jogando, temos a chance de considerar
o outro como parceiro, um solidário, em
vez de tê-lo como adversário, operando
para interesses mútuos e priorizando a
integridade de todos” (BROTTO, 2001,
p.54).

Kagan (2004) sugere a adoção de brinquedotecas nas escolas, com a finalidade de
construir espaços diferenciados na Educação
Infantil, elevando as possibilidades de aprendizagem, além de conduzir os alunos ao relacionamento interpessoal, com propostas de
atividades lúdicas, como a leituras e construção de histórias, elaboração de teatros, jogos
de quebra-cabeça, fantoches, entre outras tarefas que ampliem a possibilidade do aluno
interagir com os colegas, respeitando os espaços e controlando a agressividade, diante
de situações que ele não domine plenamente,
ou seja, quando depende do outro para realizar uma determinada atividade.

A possibilidade de compartilhar, proposta pelos jogos, permite a união de pessoas,
a coragem de assumir riscos, evidenciando
a pouca preocupação com o fracasso ou sucesso em si, mas construindo uma confiança
pessoal e interpessoal, pois ganhar ou perder
passam a serem apenas referências para o
aperfeiçoamento da criança (KAGAN, 2004).
Para Cunha (2007), as atividades lúdicas, com jogos e brincadeiras, proporcionam
uma aprendizagem coletiva que ultrapassa o
domínio de conteúdos, mas estende-se ao
autoconhecimento, permitindo que a criança
aprenda a controlar seus estímulos, encontrando equilíbrio emocional, evitando atitudes
negativas que interfiram na atividade, além de
considerar a diversão e o trabalho em grupo.
A participação espontânea da criança
depende do prazer em brincar, assim como
a aceitação de todos, situações mediadas
pelos professores, nos ambientes escolares,
eliminando as competições que depreciam,
excluem e geram brigas no lugar de conflitos
construtivos.

Neste contexto, a sugestão é o trabalho
com a arteterapia, a dramatização, a musicoterapia, a adoção de brinquedos educativos,
comemorações festivas, atividades especiais,
entre outros elementos.
Para Cunha (2007), com a ludoterapia
estendida aos ambientes escolares, as crianças agressivas conseguem liberar suas manifestações negativas. Assim, segundo estudos
realizados pelo autor, atividades com bolas
tendem a diminuir a distância da relação entre
professor e aluno, permitindo isenção de culpa e revelando vínculos; no caso de cordas,
propõem a conquista da autonomia e lembra
a união; caixas de papelão são propícias aos
casos para reestruturação emocional, pois se
trata de um material que pode ser destruído
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e reconstruído; com tecidos e retalhos, o trabalho intenciona a segurança, de modo que
exista cumplicidade entre as pessoas.
Essas observações são afirmadas de
acordo com as experiências de terapeutas
que utilizam a ludoterapia como recurso metodológico para o trabalho com crianças que
apresentam dificuldade para relacionar-se,
além de demonstrarem agressividade em
ocasiões variadas, especialmente em ambientes escolares.
O brincar, portanto, permite a expansão
da imaginação das crianças, reduzindo atitudes destrutivas, que podem ocasionar na
falta de atenção, desinteresse, limitação de
raciocínio e ações antissociais.
A escola, juntamente com a família e
o auxílio de tratamento terapêutico, utilizando recursos como a ludoterapia, direciona a
criança para a construção de uma identidade espontânea, que busca a comunicação
para expressar seus sentimentos e emoções,
evitando atitudes agressivas que acabam excluindo a criança de atividades sociais, como
a frequência na escola, de maneira positiva,
proporcionando aprendizagem e o bom relacionamento.

AS CONTRIBUIÇÕES DA LUDOTERAPIA
PARA REDUÇÃO DA AGRESSIVIDADE
INFANTIL
Os impulsos agressivos pertencem ao
funcionamento psíquico da formação humana,
com a finalidade de traduzir a maneira como
as razões comportamentais são expressas. O
desenvolvimento destes impulsos inicia-se na
fase da infância e, quando não controlados,
podem refletir na construção de uma identidade antissocial ou delinquente, dependendo
da ausência de cuidados com os sentimentos
agressivos (KLEIN, 1970).
Segundo as afirmações de Klein (1970),
as crianças iniciam os conflitos bem cedo,
através das atitudes relacionadas à destrui-

ção, aparentes já no primeiro ano de vida,
quando as angústias, medos, culpas e tensões
desenvolvem-se, quantificando a capacidade
da criança em tolerar estes sentimentos, ou
seja, quanto menor a tolerância infantil, maior
será a necessidade de externar as emoções.
Assim, o ambiente ao redor transforma-se em
um depósito de sentimentos fortes, causando
mais angústia na criança, propondo um círculo destrutivo.
“O comportamento antissocial viria a
aplacar essa angústia, pois as represálias sofridas em função da agressividade confirmariam a fantasia de um mundo perigosamente
mal" (KLEIN, 1970, p.67).
Winnicott (2005), por sua vez, afirma
que o ambiente influencia nas expressões e
transformações da agressividade no período
da infância, pois para o autor, a agressividade
não se trata de uma intenção destrutiva, mas
representa as condições (ou não) da criança
em suportar a ansiedade em relação às funções destrutivas.
Neste contexto, Winnicott (2005) expõe
que a presença da mãe, de maneira tolerante
e constante, pode determinar o desenvolvimento emocional das crianças e, quando não
existem condições favoráveis de segurança
familiar, a organização interna da criança tende para a autodestruição, necessitando do
auxílio de adultos a fim de controlar os impulsos e evitar atitudes agressivas.
“A agressividade constitui a reivindicação ao ambiente para retorno ao ponto em
que houve falha no desenvolvimento, a fim
de dar curso ao que foi interrompido, seja na
manifestação anti social ou dolorosa” (WINNICOTT, 2005, p.80).
Para Kupfer (2008), a escola refere-se
a um ambiente favorável à agressividade,
pois a criança não encontra suporte familiar
e apresenta esperança de que a escola supra
essa ausência, caracterizando a decepção,
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quando não encontrada, levando os sujeitos
a comportamentos agressivos e destrutivos,
determinado como o “valor do incômodo”,
decorrente da dificuldade de envolvimento
da criança, mas que podem ser restabelecidas com o auxílio dos jogos simbólico, pois
permite controle de atenção, modulação de
afeto e tolerância à frustração, situações que
prejudicam o desempenho escolar.
A escola assume o papel de limitar e
controlar as situações de agressividade nas
crianças, que podem ser percebidos em casos de indisciplina, desobediência, imaturidade, baixo desempenho e comportamentos
inadequados em sala de aula. Dentro deste
contexto, a escola, juntamente com pais e professores, precisa observar o comportamento
dos alunos mais dispersos, evitando que cheguem à máxima agitação, caracterizando fragmentações na atitude das crianças, refletindo
em conflitos internos que são exteriorizados
agressivamente (FRELLER, 2003).
Segundo os estudos dos psicanalistas
Souza, Soldatelli e Lopes (2007), as agressividades infantis decorrem de desestruturas
familiares, comprovadas por meio de privação
emocional, refletindo na postura em sala de
aula, demonstrando a vivência agressiva que
limita a expressão afetiva espontânea, redimida anteriormente no ambiente familiar.
A agressividade mencionada pelo autor
pode ser traduzida através da rotina escolar,
caracterizada pelas atitudes de deterioração
do meio, determinada como ausência de
postura civil, além de expressões precoces,
em relação à idade, como a antecipação sexual. Assim, a agressividade infantil requer
intervenções preventivas, possíveis após a
observação do aprendizado comportamental
do aluno, desde que não seja traduzido por
agressões desde a época da Educação Infantil.

Para Candau (2000) e Meleiro (2002),
os professores consideram uma postura
agressiva, os fatores que levam a criança às
agressões físicas e verbais, registrando conflitos dentro da sala de aula que refletem em
estresse do professor, aumentando o número
de pessoas agressivas, ou seja, o aluno discute com seu professor, quem acaba nervoso
e agressivo com os demais alunos, gerando
atitudes comportamentais, como gritos, a fim
de controlar a sala.
Sendo assim, após determinado período de convivência, alunos e professores assumem posturas mais agressivas, devido ao
círculo estabelecido, em virtude de modelos
de punição.
“A exemplo dos alunos considerados
agressivos, os professores também manifestam sua agressividade através de diferentes
formas de evasão, como desinteresse pelo
trabalho e acomodação” (CANDAU, 2000,
p.20).
Esta situação ocorre, pois o professor,
por muitas vezes, não sabe como lidar com o
comportamento agressivo dos alunos e a busca por soluções para minimizar o sofrimento
do aluno refletem em estresse.
Desse modo, a percepção docente de
expressão infantil agressiva caracteriza-se
pela interpretação das atitudes discentes que
atrapalham o trabalho em sala de aula, assim
como impedem o bom andamento do processo de aprendizagem, limitando a ampliação do conhecimento dos colegas (FRELLER,
2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A agressividade é uma manifestação comportamental, pertencente à realidade humana,
mas que dificilmente pode ser identificada, devido à diversidade de aspectos relacionados
a sua origem, estando relacionada, geralmente, às perdas e frustrações da vida dos seres
humanos.
Nas crianças, a agressividade manifesta-se em ambientes com ausência de confiança
em relação àqueles que estão à volta, especialmente em espaços familiares e escolares, consequência de uma maior frequência das crianças nestes locais. Quando a família e a escola
fracassam com o apoio à criança, a agressividade pode surgir por diferentes motivos. Sendo
assim, um comportamento agressivo representa uma frustração como a perda da confiança
da criança na família e na escola, que não atendem mais às necessidades dos sujeitos.
Como a escola trata-se de um espaço de socialização, que direciona à criança ao desenvolvimento de suas habilidades, além da construção da personalidade, a criança pode
demonstrar-se agressiva diante de situações que a insegurança é um fator dominante, caracterizando atitudes de deterioração do meio e ofensas verbais ou físicas, exigindo uma
intervenção preventiva do professor e da família, possíveis apenas após a observação do
aprendizado comportamental do aluno, especialmente na Educação Infantil, momento de
maior aprendizagem.
Quando os professores têm a oportunidade de encaminhar os alunos que apresentam
dificuldades de relacionamento e aprendizagem, agressão e atitudes destrutivas à ludoterapia,
contando com o envolvimento do terapeuta no processo de ensino-aprendizagem, a criança
tende a manter uma relação com o professor, que apresenta diferenças válidas na postura da
criança, no comportamento e no desenvolvimento, desde que ocorra um trabalho engajado
da instituição escolar, família e o profissional específico.
A ludoterapia, como técnica que objetiva o contato da criança com o mundo, manifestando seus sentimentos e expressões por meio de linguagens simbólicas, propõe a brincadeira
como um processo fundamental para a aprendizagem da criança de maneira significativa,
apropriada dos valores humanos, além de sugerir que a criança siga regras, divirta-se e entenda as situações imaginativas próximas à realidade, permitindo que ultrapasse as frustrações
e o relacionamento com os outros.
Quando existe a dificuldade de uma expressão verbal, através das brincadeiras a criança encontra um recurso para sentir-se seguro em manifestar suas intenções e emoções que
são difíceis de verbalizar.
Sendo assim, quando a ludoterapia é trabalha em conjunto, com os especialistas, professores e familiares, a criança agressiva tende a manifestar suas frustrações nas brincadeiras,
diminuindo atitudes agressivas, melhorando a capacidade emocional, reduzindo a ansiedade
e o estresse, aumentando o desempenho escolar, prevenindo os sintomas depressivos e melhorando a autoestima da criança.
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A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SUA EVOLUÇÃO URBANA E
CULTURAL
RESUMO: O presente artigo traz uma cronológica e a extensa luta de classes diante da perda da
Capital Federal, Rio de Janeiro, a qual perde sua identidade no meio da separação e depois da
união perde também, status financeiro e passa a ser a sexta economia do país. E durante este
percurso, fica nas mãos de grandes políticos criminosos, sendo explorada até chegar ao marco
zero. Outros fatos históricos e políticos são importantes serem abordados neste trabalho, como o
papel de Pereira Passos e do Negrão de Lima; o “suicídio” de Getúlio Vargas até a promulgação
da Constituição de 1988, a única constituição que não foi promulgada neste estado; como ainda
a cidade onde nasceu a música popular brasileira de revoluções estudantis para descrever esses
fatos e momentos socio-políticos para podemos compreender sua evolução urbana e cultural
dentro de nosso país.

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem; Vulnerabilidade; Comunidade Escolar; Evolução
Urbana.
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INTRODUÇÃO

C

onforme já exposto em nosso resumo, este trabalho pretende explicar quais
caminhos levaram a política econômica do Rio de Janeiro durante anos, sobre
um processo de segregação de classes populares deixadas de lado em efeito
compulsivo de classe dominante. A partir de uma visão humanizada foram analisados aspectos que constituíam presentes na organização da antiga Capital Federal. Desse modo,
o pesquisador pôde reunir dados e informações por meio da pesquisa bibliográfica que
desvendam parte da cultura carioca, que mostra em meio à miséria de muitos e a riqueza de
poucos (arranha céus e barracos). Cultura esta, pouco conhecida ou desvalorizada por sua
própria comunidade e outras sociedades brasileiras.
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SOCIEDADE E O ESPAÇO URBANO
Grandes estudiosos trazem em seus
estudos, grande impacto urbano, fazendo
uma grandiosa comparação com momentos
políticos e sociais que foram acontecendo.
durante a busca pelo “ideal e o real” político,
a liberdade e a democracia do Rio de Janeiro
desde que este estado foi a Capital Federal
de nosso país por certos anos.
Neste contexto, o Rio trazia um status de
equilíbrio para a cidade da Guanabara e para o
restante deste estado. Assim, o status financeiro
trazia uma diferenciação com outras regiões e
estados brasileiros. Entretanto, a partir do momento que o Rio passa a não ser mais a Capital
do país, começa a sofrer bruscas transformações. dentre elas, a vivível pobreza, visualizada
até hoje, por meio das grandes “comunidades
carentes” dominada por traficantes, deixando
muitos moradores aquém da margem de uma
vida mais justa e merecedora. Assim, podemos
ver que a pobreza e o crescimento vertiginoso
de bairros e áreas pobres são um desafio para
o governo, pois a presença das comunidades
e tentativa de criação de regiões onde possam
ser lançadas ao viés de classe social inferior sul
e norte, ainda é uma realidade distante para o
Rio de Janeiro (ABREU, 2011).
E para entendermos melhor este contexto, faremos uma viagem no tempo desde
o Brasil Colônia.

CIDADE COLONIAL A CIDADE
CAPITALISTA VERSUS BURGUESIA
A principal característica na revolução de
1930 está ligada a questões agrárias, contudo.
A partir destas questões, vieram a disputa de
poder, um laço decisório para troca de favores
e sessão de áreas que eram do estado ou de
pouco interesse, fizeram com que a quantidade de favelas triplicasse a partir dos anos 30.
Como ainda, a falência de fábricas na região
portuária e nas regiões distantes dos perímetros urbanos, trazendo um desenho urbano e
geográfico para uma cidade que teve 40 anos
de Evolução Cultural e Social (ZIZEK, 2016.)

Segundo o censo, em 1948, a população tinha um total de 138.837 habitantes nas
105 favelas existentes que se encontravam
em áreas urbanas, a maior parte vinda de Minas Gerais, Espírito Santo e do próprio Estado
do Rio. A isso, damos a importância a um
fenômeno de décadas pouco solucionado pelos seus governantes. (KOSIK; KAREL, 1969).

POLÍTICA E TENDÊNCIAS SOCIAIS
Continuando esta linha de pensamento,
vemos que o viés político e relação de despreocupação com crescimento vertiginoso,
fez a favela ser dividida em blocos: favela e
subúrbio se tornaram diferenças de espaços
a partir da criação de leis. Ou seja, o subúrbio
passou a ser visto como massa de manobra política adentrando um poder intocável
de benefícios de ações públicas. As políticas
habitacionais da velha república instituídas
pelo instituto de previdência nesses subúrbios
demonstram o descaso do poder público e o
interesse em afastar as populações mais pobres, exemplo disto, o conjunto IAPI na Penha.

CARACTERÍSTICAS DAS PRÁTICAS
Podemos destacar alguns critérios
clientelistas que serviam e servem a grupos
de interesse. Outros exemplos são: particularistas serviam a pessoas de determinada
classe. O que caracteriza que a demagogia
eram falácias demagógicas & visão benéfica.
O que os autores Souza et al. (2016) chamam
de “Década de 50, lema 50 anos em 5”.

A LUTA DE CLASSES
Outro fator importante para compreendermos o desenvolvimento do Rio de Janeiro é
a luta de classes; um tipo de apartheid modelado no Rio desde 1930 a 1964, onde vários
projetos fizeram que destacassem dois planos:
o primeiro, de uma empresa grega DIOXIADES
AND ASSOCIATES e o segundo foi o plano
AGACHE, citando nessa fase a criação de túneis e intensificação de bairros, estando na
linha do bonde, tendo percurso nos bairros de
Botafogo, Santa Tereza e na Lapa.
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Dentro desses planos apresentados existiam projetos que fizeram com que a remoção
das favelas, “parques proletários” fossem criados na Gávea e no Caju. O fato de ser época
de transição da organização social brasileira
contraditória com a revolução de 1930, pois,
pelo fato de serem camadas pobres da sociedade não exerciam poder político.

REVESES DE TENDENCIAS
Neste cenário, existia ainda, a especulação imobiliária que trouxe aspectos difíceis,
pois empurravam famílias com características
multifamiliares para dentro de áreas e espaços que tendiam a ser dentro de morros, mangues marginais, margens inundáveis dos rios
por decisão deliberada dos proprietários sobre reservas de valor.

CARACTERÍSTICAS DE BURGUESIA
EM FOCO & CLASSE MÉDIA: O
CRESCIMENTO DO SUBÚRBIO
Temos também, o crescimento do subúrbio, exemplo disso, o desenvolvimento das
ferrovias, com a Leopoldina Rio douro ferrovias auxiliares. Mesmo diante do crescimento
da capital federal, a baixada fluminense sempre foi vista por aspectos distantes, havendo
pouca esperança de crescimento social e
econômico, somente com o surgimento dos
trens, que efetivamente foram surgindo as pequenas propriedades que serviam de base
para moradia e trabalho.

A INDÚSTRIA E O DESASTRE DA
FALÊNCIA
Outro ponto importante a mencionar
neste trabalho é a questão do desenvolvimento da indústria na antiga capital federal, pois
poderia ter solucionado a questão do desemprego e da pobreza. Mas a grande dificuldade
está em torno da exploração de mão de obra
e desqualificação do trabalho. Aqui podemos
destacar algumas delas:
• Companhia Nacional de Tecidos
Nova América em Del Castilho até
1924;

• General Electric (Maria da Graça em
1921);
• Cisper e da Marvin Jacarezinho em
1917 e 1921 respectivamente Gilette e a Silva Pedrosa Rolhas Metálicas em Benfica;
• Companhia Nacional de Papel no
Jacarezinho;
• Saneamentos realizados pela DNOS;
Vale ressaltar que, o jacarezinho foi atípico pela drenagem na várzea do Rio Jacaré,
áreas compreendidas as Ruas Licínio Cardoso, Rua Viúva Cláudio e Ana Nery e Avenida
Suburbana (HARVEY, 2016).

LUTA DE CLASSE POR MORADIA
A variedade de classes e camadas sociais que aderem a origem da revolução de
1930, implicou na criação das leis trabalhistas necessidade do governo pelas classes
prevalecendo salário maior jornada de 8 horas lei 2/3 proibições de trabalho para menores de idade repouso semanal obrigatórios
férias remuneradas indenização por dispensa sem justa causa licença maternidade. Por
outro lado, a intervenção do governo cerceando a liberdade sindical (pelo ministério do
trabalho), agindo dentro de uma política paternalista e distributiva, e elevando os preços
das importações e o custo de vida segundo.
(MÉSZÁROS, 2015).

TRANSIÇÃO DE FORMA DE GOVERNO
Como é sabido, o período de 1930 foi
uma época de transição que poderia ser subdividida em 3 fases:
1.
O período da segunda guerra
(burguesia em destaque);
2.
Período de 1945 – 1964 período
e acessão industrial;
3.
(1964) início do período em que
a burguesia financeira deixou o seu papel de
mera colabora e se tornou dominante (CONSTITUIÇÃO-DE-1891-a-criação-do-distrito-federal);
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O PODER DA CLASSE DOMINANTE
O poder das classes dominantes na
zona sul representou um importante momento de crescimento para nova zona sul, não
esquecendo a divisão de classes o plano
agache só veio confirmar o paradoxo urbano
de 1930 a 1964 pela presença de burguesia
carioca que tinha acesso a universidades e
escolas.
A demanda industrial fez com que o
espaço dominado pela burguesia fosse ao
pouco encontrado o que é real no papel geográfico e linear de uma cidade cercada de
montanhas e abaixo do nível do mar (senado.
leg.br/noticias/especiais/arquivo).

POLÍTICA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
Apesar de não termos o número exato
de favela da década de 40 temos uma certeza de que é impossível a solução de um
problema se tornou reflexão natural de centro
urbanos a falta de uma política de habitação
traz um retrato não de problema mais de exclusão social.
A Rocinha, hoje, não é a maior favela
do Rio de Janeiro, o Complexo da Penha e o
Complexo da Maré assumem a liderança em
números, porém dentro de um quadro gigante a ideia de favela bairro foi um fracasso de
qualificar e transformar estruturas de décadas
em bairros dominados pelo tráfico.
Assim, se faz necessário entender como
os recursos são transferidos de uma classe
social para outra, caracterizando assim uma
particular distribuição singular retributiva tem
maior universal a classe social dominante.
Neste momento da história, a favela
passava de ser um câncer ou caos ou surto coletivo de natureza formal e educacional
para ser compreendido com densidade e necessidade social urbana lembrando que as
favelas cresceram no meio de uma vigilância
acentuada vítimas da especulação imobiliária
e da desvalorização de mangues e áreas de
pouco interesse.

Uma meta dos governos foi criar órgãos
que pudessem conter e equalizar diferenças
sociais gritantes em níveis de educação, saúde e habitação, uma forma de diminuir a desigualdade foi criar os conjuntos habitacionais
pela companhia brasileira de habitação vulgo
COHAB. e a CEAB. O transporte foi um marco
e símbolo na concentração de populações
de áreas e migração interna a febre viária
(www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/constituição-de-1891).

FATORES DE CRESCIMENTO URBANO
Se pode identificar como fatores de
maior relevância para crescimento um avanço em números populacionais de 1.400.00
para 2,500, no período em que a crescimento
e o investimento em estradas citando a Rio
de Janeiro, Bahia e sequencialmente Belém,
Brasília foram responsáveis pelo sinal migratório ocupando assim áreas dos municípios
da baixa e de áreas na Pavuna e de Anchieta
transferindo e fazendo que a linha férrea fosse
meio principal de deslocamento urbano.
Dois fatores foram responsáveis pelo
desdobramento na chamada economia de
aglomeração, crise no capitalismo seguido da
2ª Guerra Mundial e o aumento das indústrias
de faturas no perímetro da Antiga capital federal de 5,693 indústrias existentes em 1950
apenas 62 eram anteriores a 1 900 e 509
anteriores a 1930 (Anais do I Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica).

A ZONA SUL E O DECRETO 6000 / 37
Em 1960 a indústria crescia exponencialmente. Foi necessário um decreto para
criar uma zona industrial no Rio de Janeiro. A
saída dos estabelecimentos fabris do centro
abriu espaço para novos edifícios e edificações amplas. A indústria de móveis se instalou no Estácio e nas proximidades da praça
onze de junho.
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Em 1930 o Estado passou a intervir na
indústria surgindo decreto 6000/37 definindo
a zona industrial da cidade excluídos os bairros da zona sul com tradição fabril como Gávea, Jardim Botânico e Laranjeiras mudando
de lugar ou encerrando e fechando as portas.
A Fiação e Tecelagem Aliança fez surgir novos bairros. A Fábrica Corcovado no
Jardim Botânico surgiu o jardim corcovado
atual rua Benjamin batista /nina rodrigues /
abade ramos /conde Afonso Celso /senador
Simonsen onde estava situada a fábrica da
companhia américa abril na rua Pacheco leão
condomínio Parque Jardim Botânico.
Rugosidades - O decreto excluía o Ramal de Santa Cruz (baixada de Jacarepaguá)
incluía São Cristóvão e novo bairro do jacarezinho indo até bonsucesso pela orla até área
de ramos do automóvel clube até a Baía de
Guanabara nas proximidades da divisa com o
antigo estado do rio de janeiro área para nova
indústria e mais 3 áreas primeira na margem
direita da linha tronco da central do brasil ao
longo da linha auxiliar desde del. Castilho até
a fronteira estadual além da estação de costa
barroca a terceira ao longo do Rio Douro (
Expansão- Revista, 1987).

AVENIDA BRASIL
A maior via de transporte entre municípios
e estados do Brasil a Avenida Brasil foi criada
para servir a indústria que tinha via de acesso,
porém alguns pesquisadores apontam que a
favela sofreu um crescimento exponencial.
Criada em projeto em 1946 seu objetivo
de deslocar-se pelo decreto religou municípios antigos das rodovias Petrópolis, São Paulo e Rio de Janeiro seus desenvolvidos aconteceu nos primeiros anos, porém, trechos em
parada de Lucas e olaria apresentação fluxo
migratório de nível grave.
É notável que o sendo apontava em
1940 número de 63.317 pouco exagero na
verdade possuía 34,567 moradias. Apoiada
por um movimento político, o plano evidenciou que a zona sul sofreria com especulação
imobiliária de maneira que a criação do Aero-

porto Santos Dumont e projeto do morro do
castelo com sua retirada representaram uma
forma gigante de expulsar a população pobre
do centro da capital federal. A derrubada de
casarões coloniais para a nova Av. Presidente
Vargas abriu um grande espaço, mas depois
pode ser considerado um crime ao patrimônio público sem precedentes. Algumas características deste plano foram:
• Obras de saneamento na baixada
década de 30;
• Eletrificação da central do Brasil tarifa ferroviária;
• Inauguração da Avenida Brasil (GILBERTO; FERNANDES, 2010).

PERÍODO JUSCELINO KUBITSCHEK
O período trouxe aspectos que viriam a
transformar a capital federal em um vazio pelo
que se entendesse todo esforço e fluxo financeiro desde que a década foi transformada e
criar um distrito no meio de um vazio. A antiga
capital perdeu embaixadas e todo poder que
exercia em seu crescimento seus municípios
já não encontravam no estatuto que o plantio
de laranja perdeu força.
A baixada sempre excluída como formato de bairros para pobres e que pior ficou
com número acima da média de servidores
do antigo estado da Guanabara e do estado
do Rio de Janeiro. A violência na zona sul e
a caracterização e alargamento da avenida
atlântica a especulação imobiliária transformaram Copacabana em área nobre de luxo
com prédios e apartamentos e hotéis.
Juscelino eleito chamou Negrão de Lima
que começou e criou intervenções gigantes
no centro mesmo diante de uma falência do
município interveio no bairro e principalmente
apoio a derrubada do morro de santo Antônio ajudando assim a ligar Copacabana ao
centro. Interveio nos bairros como Botafogo,
Flamengo e Catete criando assim um acesso
que anos depois se encontra como parque
do Flamengo ou Aterro (https://www.todamateria.com.br/juscelino-kubitschek).
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GOVERNOS E SEUS FEITOS
A seguir, apresentamos alguns governos e suas ações principais:
• Governador Negrão de lima - Algumas intervenções;
• Abertura dos Túnel Toneleros - Pompeu Loureiro, Túnel Barata Ribeiro Raul Pompeu, Catumbi e Laranjeiras,
Túnel do Rio comprido;
• Conclusão do Aterro, faixa litorânea,
drenagem dos Rios Jacaré, Maracanã e Joana através da mensagem
53 de 20 /09/ 1957.

GOVERNO LACERDA
O governo de Lacerda interveio em
obras tais como:
• A conclusão do túnel Santa Bárbara;
• A construção do túnel Rebouças, o
trevo dos marinheiros, o primeiro trecho da radial;
• A oeste e o prolongamento da avenida maracanã e rodoviária Novo Rio.

HENRIQUE RODUWORTH
• Duplicação das (Avenida Brasil Presidente Vargas, duplicação do túnel
do Leme;
• Alargamento do primeiro túnel corte
do Cantagalo;
• Abertura da Avenida Edson passos
em direção ao Alto da Boa Vista ;

• Algumas características do modelo
social pela Caixa Econômica e pela
Previdência;
• Abertura nova Rodovia Rio /São Paulo beneficiando Duque de Caxias;
• Preços baixos de imóveis sem burocracia sendo que em Nova Iguaçu 1359 foram imóveis habilitados
pela prefeitura como proprietários de
títulos de terra (https://pt.wikipedia.
org/wiki/Lista_de_governadores_
do_Rio_de_Janeiro).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo, foi a pesquisa bibliográfica, por meio da qual foram analisados
livros, artigos e publicações científicas que
se dedicam ao estudo da referida temática.
Dentre os autores pesquisados, destacam-se a Evolução Econômica do Rio de Janeiro
(2013); Mauricio de Almeida Abreu, Geografia Histórica do Rio de Janeiro (2011); Mauricio de Almeida Abreu, Escritos sobre espaço
e história (2013).
Assim, neste trabalho realizado a partir desta pesquisa bibliográfica, encontramos
pontos onde descobrimos onde caminhamos,
onde percebemos que seremos sempre buscadores de informação e resposta para fazer
a diferença no meio social e acadêmico. Para
tanto, a metodologia apresentada foi baseada
em estudos históricos e geográficos e sociológicos sobre a cidade do Rio de Janeiro.

• Remodelação da Floresta da Tijuca;
• Praia Vermelha-desocupada depois
do atentado comunista de 1935;
• Construção do Jardim de Allah;
• Aquisição do Parque da Cidade na
Gávea a família Guinle;
•
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme este exposto, esta pesquisa nasceu da necessidade de explicitar o contexto
socioeconômico e histórico do Rio de Janeiro, com o intuito de levar o leitor a refletir sobre a
realidade carioca do Brasil Contemporâneo. O autor, aqui, parte de ideia ideais políticos que
possam transformar alguns paradigmas em ideais mais próximos de nossa realidade, não
apenas criticar ou marginalizar uma cidade ou estado que sofreu ao longo de sua história,
vários desafios, dificuldades e injustiças, mas o maior intuito deste trabalho é mostrar que
existe sim uma “cidade maravilhosa” que talvez não tenha o status de cidades que hoje se
destacam no Brasil, porém uma coisa, podemos ter certeza, que sua geografia impor beleza
que trouxe a ela grandes desafios e alegrias.
Porém, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro desde os anos 40 sofre sua depreciação explorada pelo capitalismo pela capacidade de sempre de levantar-se diante das
dores e dos seus governantes, continua sendo capital da Cultura do Brasil, de Copacabana.
A Baixada de um povo trabalhador e guerreiro que tem na alma sorrisos e alegria seja no
asfalto ou na favela e, o carioca nada singelo em sua forma de se comportar e falar. E dessa
forma, vai seguindo avante, diante do beco da política nacional, cidade mais arborizada da
região sudeste, capital do turismo com suas construções que trazem um passado, “histórias
de crescimento” de um povo legitimamente brasileiro.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O tema deste trabalho é a importância do brincar na educação infantil: tem como objetivo
geral analisar o brincar no desenvolvimento geral das crianças e pretende utilizá-lo como um recurso
inovador na prática educacional. Os objetivos específicos são: refletir sobre a diversão do jogo e
sua relação com o processo de ensino; determinar quais conceitos existem na prática docente;
investigar se as estratégias implementadas pelo professor incluem a diversão de aprender. Nesse
artigo, foi utilizado a pesquisa de cunho bibliográfico com o intuito de analisar dados coletados
a partir de observações na literatura, o que se espera esclarecer alguns problemas, como por
exemplo, como o brincar pode auxiliar no processo de aprendizagem das crianças na educação
infantil. Por meio de ferramentas de pesquisa, buscou-se entender a importância dos jogos e
como eles promovem a atuação docente dos educadores como motor do ensino dos alunos.
Este trabalho pode aprofundar a compreensão do desenvolvimento lúdico na educação infantil.

Palavras-chave: Lúdico; Criança; Ludicidade; Brincar.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira na educação infantil vem contribuindo para ensino e aprendizagem
dos docentes. Sendo assim, o brincar na perspectiva de construção constitui-se
em um recurso pedagógico de inestimável valor no desenvolvimento da leitura e
da escrita, além de propiciar o desenvolvimento cognitivo (desenvolvimento da inteligência,
social e moral da criança).
Desde que a Educação Infantil foi incorporada pela Lei nº. 9394/96 LDB ao ensino obrigatório no país, houve inúmeros progressos em meio a muitas dificuldades. Essas se refletem
na prática cotidiana dos professores.
Neste contexto das transformações sociais, a escola passa a se organizar no sentido de
promover uma formação integral do sujeito para que o mesmo possa participar das diversas
práticas sociais.
Esse aspecto reflete diretamente na ação do professor, exigindo uma prática inovadora
e dessa forma destaca-se o princípio do lúdico que visa oportunizar à criança uma aprendizagem significativa, a partir de atividades que contemplem o brincar haja vista que, a criança
ao brincar expressa suas emoções.
Assim, a mesma vive experiências que contribuirão para o seu desenvolvimento psicossocial considerando-se que o brincar para as crianças é sempre um momento prazeroso, pois
para elas é um processo de natureza livre.
Esta pesquisa realizou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica, visando compreender
as informações adquiridas por meio do instrumento utilizado. Esta perspectiva considera que
o conhecimento é fundamental na experiência, não levando em conta princípios preestabelecidos (GIL, 2002). No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos da
realidade concreta. A observação da realidade enseja que o pesquisador participe do contexto
a ser investigado, na busca de elementos que o possibilitem compreender a questão.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
No Brasil só recentemente conquistou-se o direito da criança pequena de 0 a 6 anos
à educação com a promulgação da Constituição Federal de 1998, que dentre tantos
significados para a democratização da sociedade brasileira, representou um marco para
a afirmação dos direitos das crianças. São
vários direitos assegurados, reconhecendo a
criança como um sujeito social, merecedor
de atenção especial por parte da sociedade
e do Estado.
O principal artigo constitucional, que demarca a nova condição da infância brasileira,
expressa de forma clara os direitos das crianças e adolescentes, bem como as obrigações
do Estado e da sociedade para garanti-los. O
referido artigo 227, que integra o capítulo VII
(Da Família, da Criança, do Adolescente e do
Idoso), define a criança e adolescente como
pessoas em desenvolvimento e com direito à
proteção especial,
É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência e opressão (BRASIL, 1996, p.12).

O grande referencial presente na Constituição está em afirmar que a creche e a pré-escola, além de serem vinculadas aos direitos dos trabalhadores, se configuram como
direito da criança de 0 a 06 anos à educação,
o qual deve ser assegurado pelo poder público, conforme está expresso no artigo 208,
inciso IV: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: IV
– atendimento em creche e pré- escola às
crianças de zero a seis anos de idade”.

Tal conceito é reafirmado na lei 8069/90
conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente, na lei 9394/96, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, complementando e especificando as
características desse atendimento, definida
como educacional.
A partir das conquistas sociais no período de democratização da sociedade brasileira, a Educação Infantil passou a ser garantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/96 (LDBEN/96) prevê a
Educação Infantil como 1ª etapa da Educação
Básica, a qual deve ser oferecida em creches,
para crianças até 3 anos, e em pré-escolas,
para crianças de 4 a 5 anos (artigo 30); a
mesma é de responsabilidade do poder público municipal e passaram a integrar o sistema
municipal de ensino, junto com as escolas de
Ensino Fundamental.
Nesse contexto, a finalidade da Educação Infantil segundo a LDBEN/96, é de promover o desenvolvimento integral da criança
até cinco anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRANDÃO, 2007). Ainda sob amparo legal, no Plano Nacional de Educação
Lei 10.172/2001 diz que não são apenas
argumentos econômicos que têm levado governos, sociedade e famílias a investirem na
atenção às crianças pequenas.
Na base desta questão está o direito ao
cuidado e à educação a partir do nascimento,
porque a educação é elemento constitutivo da
pessoa. Além do direito da criança, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito dos trabalhadores, pais e responsáveis, à
educação de seus filhos e dependentes de
zero a seis anos.
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A Constituição Federal, quando reconhece a Educação Infantil como um direito
da criança e de sua família, reafirma a ideia
de criança como um sujeito de cultura, que
tem direito de se educar.
Com o reconhecimento da criança
como sujeito que se educa desde seu nascimento, a educação para a pequena infância passa a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica, por lei específica, a
LDBEN. Essa lei trouxe novas determinações
para a organização e funcionamento das instituições de educação e cuidado destinadas às
crianças de zero a seis anos. Ao estabelecer
a Educação Infantil como primeira etapa da
educação básica adota o fator etário como
critério para definir o que caracteriza a creche
e a pré-escola.

DIRETRIZES CURRICULARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As instituições de Educação Infantil vêm
se tornando cada vez mais essenciais no contexto da sociedade tecnológica, necessário
devido o reconhecimento da importância para
o desenvolvimento infantil, sendo uma etapa
da educação básica que deve ser oferecida
com qualidade para que se respeite as especificidades da infância e não seja apenas uma
fase compensatória.

Educação Infantil não é portanto um
luxo ou um favor, é um direito a ser melhor
reconhecido pela dignidade e capacidade de
todas as crianças brasileiras, que merecem
de seus educadores um atendimento que as
introduza a conhecimentos e valores, indispensáveis a uma vida plena e feliz (BRASIL,
1998, p.13).
Cabe lembrar que a garantia do direito
à educação das crianças precisa ser assumida como política pública, buscando superar a falta de articulação entre setores como
educação, assistência, saúde, etc., e a descontinuidade das ações, que tem sido marca
frequente em nossa história, principalmente
quando se trata de política social.
Um ponto importante a ser destacado
diz respeito à orientação para uma prática pedagógica condizente com o desenvolvimento
infantil no sentido de superar políticas assistencialistas que ao longo de um processo
histórico e cultural separam a educação na
perspectiva do direito e a educação na perspectiva da necessidade, ou seja, a compensação em detrimento do direito. Portanto, as
Diretrizes da política nacional de Educação
Infantil (BRASIL, 1996) estabelecem que a
educação infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidado e a educação,
com necessidades educacionais especiais.

Os estudos específicos da área apontam que a educação infantil tem um papel significativo na promoção do desenvolvimento
integral da criança pequena. Nesse aspecto,
quanto à distribuição de competências referentes à Educação Infantil, tanto a Constituição quanto a LDBEN/96, são explícitas as
responsabilidades das três esferas de governo – Municípios, Estado e União, essa integração entre estas três esferas é o caminho para
a consolidação de fato da Educação Infantil
Brasileira.
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CONCEITUANDO O LÚDICO E O
BRINCAR
O termo lúdico segundo o dicionário
Aurélio (2000) possui origem no latim ludus
que significa jogo (ludus), divertimento caracterizado como elemento que envolve o movimento espontâneo, prazer e alegria.
Esse conceito, no entanto, foi cunhado
com outro sentido durante a última parte do
período da antiga monarquia romana, por volta do século V a.C e denominava as escolas
elementares que ministravam os rudimentos
de ler, escrever e contar, assumindo o jogo
não no sentido de prazer, mas no dever da
prática educativa.
Para Lauand (2000) há referências de
que por volta do século VI, Carlos Magno (cerca de 740-814) criou um centro de ensino em
seu palácio, entregando a direção ao filósofo
e pedagogo Alcuíno, considerado o homem
mais erudito do seu tempo. Nas escutas de
Alcuíno, percebe-se diálogos repletos de
enigmas, brincadeiras era: “deve-se ensinar
divertido”.
Na sequência o autor explana que para
São Tomás de Aquino (1225-1274), o lúdico
tinha fundamentação filosófica, pois ele afirmava que o brincar era necessário para vida
humana e sendo assim por meio do brincar,
era possível descansar a alma e repor as forças. Para ele o convívio do ser humano com
o lúdico tornava o homem mais descontraído,
acolhedor, divertido e agradável.
Com o tempo houve algumas modificações quanto ao entendimento da palavra
“lúdico”. Assim, a definição de lúdico deixou
de ser vista apenas como um mero ato de
diversão, para ser um elemento capaz de contribuir para a formação do corpo e da mente
do ser humano.

Nesse contexto, o lúdico é hoje compreendido como um instrumento influenciado de
formação e do desenvolvimento do indivíduo,
estabelecendo contatos sociais e interações
que constituem condições indispensáveis às
relações humanas. Logo, o lúdico é um elemento capaz de promover o desenvolvimento
do indivíduo nas suas diversas necessidades:
pessoal, social, cultural, além de facilitar os
processos de socialização, comunicação e
expressão necessários à construção do conhecimento.
É importante esclarecer algumas questões em relação ao lúdico e ao brinquedo.
Segundo Kishimoto (2009) o brinquedo é
compreendido como um objeto suporte da
brincadeira. Nesse contexto, verificamos que
a brincadeira e a aprendizagem são consideradas ações com finalidades bastante diferentes.
Então cabe ao professor criar oportunidades para que o brincar aconteça na escola. Verificamos também que é por meio das
brincadeiras que a criança representa o discurso externo e o interioriza, construindo seu
próprio pensamento, no qual o professor é
quem transmite à criança seu modo de ver as
coisas. Segundo Maluf (2003, p.44):
O brinquedo é um meio de demonstrar
as emoções e criações da criança. No
brinquedo o modo de pensar e agir de
uma criança são diferentes do modo de
pensar e agir de um adulto. Isso acontece quando as crianças, por exemplo, desconsideram brinquedos mais sofisticados
e se apegam a outros mais simples, e que
às vezes elas mesmas fabricam (MALUF,
2003, p.44).
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Então, a finalidade da brincadeira no
contexto da Educação Infantil é demonstrar
que a criança não deve sentir-se oprimida em
seus sentimentos e desejos. Cabe ao professor trabalhar as suas diferenças e experiências individuais que devem ter um espaço relevante e respeito nas relações com o adulto
e com outras crianças.
Brincando em grupo cada uma poderá
exercer papéis diversos aos de sua realidade
além de que, estarão necessariamente submetidas a regras de comportamento e atitude.
Nessa perspectiva, Santos (2000, p.48) destaca que “brincar não é ficar sem fazer nada,
como pensam alguns adultos, é necessário
estar atento ao caráter sério do ato de brincar,
é o seu trabalho, atividade por meio da qual
ela desenvolve potencialidades”.
Segundo Rossini (2003, p.38) “[...] nossa preocupação com a aprendizagem deve ser
revista com frequência, de forma a torná-la verdadeiramente eficaz, ou seja, quando o aluno
aprende a aprender, com prazer. Portanto, é importante que a aprendizagem seja algo interessante, gostoso, prazeroso”. Quando a atividade
envolve brincadeira, a criança estará estimulando a sua criatividade. Na brincadeira a criança
naturalmente se esforça para aprender.

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA POR
MEIO DO LÚDICO
O aprendizado é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais
e culturais. A aprendizagem é resultante do
desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos, bem como da transferência destes
para novos conhecimentos (Maluf, 2003).
Portanto, compreende-se que o processo de aprendizado é desencadeado a partir da
motivação na qual os jogos e as brincadeiras
servem de elemento motivador à criança; faz
com que ela esteja ativa mentalmente e a leva
à superação dos obstáculos cognitivos e emo-

cionais por ser atividades que fazem a criança
sentir-se livre e sem pressões, criando um clima propício à experimentação e a descoberta.
Neste contexto, faz-se necessário uma
mediação entre família e escola, para que
a aprendizagem pautada no aspecto lúdico
ocorra de maneira satisfatória para a criança.
Segundo Maluf (2003, p.31) afirma que:
“[...] aos poucos a escola e a família, em conjunto, deverão favorecer uma ação de liberdade para a criança, uma socialização que
se dará, gradativamente, através das relações
que ela irá estabelecer com seus colegas,
professores e outras pessoas”.
Na sequência, Almeida (2003, p.30)
corrobora quando afirma que:
O trabalho com jogos e brincadeiras na
Educação Infantil tem por finalidade promover a interação social, o desenvolvimento das habilidades físicas e intelectual
dos alunos, estimulando e motivando o
aluno a viver em grupo, a ser participativo, a desenvolver sua relação interpessoal
como também aprender a obedecer às
regras de convívio em grupo (ALMEIDA,
2003, p.30).

Portanto, no processo ensino-aprendizado por meio do lúdico os educandos vão
se transformando e construindo sua identidade. Para Maluf (2003, p.42) “é importante
a criança 25 brincar, tornando-se sujeito do
processo, pois brincar é uma experiência importante não apenas nos primeiros anos, mas
durante todo o percurso da vida de qualquer
ser humano”.
Sobre a importância do lúdico no desenvolvimento da criança, Kishimoto (2009,
p.15) alerta que “[...] As crianças estando
mais motivadas durante o jogo, ficam também
mais ativas mentalmente”. Entretanto, entende-se que o brincar é um direito da criança,
e as atividades lúdicas podem enriquecer sua
aprendizagem, fornecendo por meio dos brinquedos nutrientes ao seu desenvolvimento.
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O PAPEL DO EDUCADOR NO TRABALHO
COM O LÚDICO
Durante muito tempo na história da educação, confundiu-se que ensinar era transmitir
conhecimento e o professor era considerado
principal agente desse processo, quanto ao
aluno, o mesmo posicionava-se como um ser
passivo.
Sabe-se que hoje essa visão foi superada, o educador passou a ser o mediador
e o aluno a ser o sujeito ativo na construção
do seu próprio conhecimento e não ocorrerá
ensino se não houver aprendizado.
Nesse contexto, observa-se que a metodologia utilizada pelo professor para efetivação do ensino - aprendizagem da criança
será fundamental. Assim, cabe ao professor
orientar e estimular o aluno em sala de aula
criando um ambiente motivador para que
construa seu conhecimento.
Segundo Lorenzato (2006, p.20) “é de
responsabilidade do professor da Educação
Infantil a criação e manutenção de um ambiente na sala de aula, tanto físico, quanto
afetivo e social, que facilite o alcance dos objetivos pedagógicos”. Como mediador o professor deve observar atentamente os alunos,
intervindo quando for preciso no sentido de
orientar e em segundo avaliá-los seu progresso:
As intervenções nunca devem significar
uma censura ou críticas as más respostas, mas se construtivistas, ou seja, devem oferecer às crianças oportunidades
de revelar suas crenças, rever suas posições, confrontar-se com incoerências, ser
desafiadas cognitivamente, enfim, propiciar condições de construção de conhecimento [...] (LORENZATO, 2006, p.20, 21).

Portanto, numa postura educacional o
educador deve perceber que o ensinar não
é transferir conhecimento e sim criar possibilidades para que o educando possa atuar
construindo seu próprio conhecimento.

O professor de educação infantil precisa está em constante busca de conhecimento para que possa atuar no seu trabalho de
maneira bastante significativa, esse docente
deve estar criando espaço prazeroso, pois é
sempre necessário estar fazendo inovações
na sala de aula para que as crianças possam se desenvolver e aprender. É preciso que
todo professor, desenvolva com competência
os métodos modernos de ensino,
O professor-eis o grande agente do processo educacional. A alma de qualquer
instituição de ensino é o professor. Por
mais que se invista em equipamentos,
em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros,
quadra esportivas, piscinas, campo de
futebol – sem negar a importância de todos estes instrumentos, tudo isso não se
configura mais do que aspecto material
se comparados ao papel e a importância
do professor (CHALITA, 2004, p.161).

Diante desse aspecto é de fundamental
importância que o professor e a educação
infantil possam estar sempre trabalhando o
lúdico na sala de aula promovendo assim melhores possibilidades para que as crianças
se desenvolvam para construir seu conhecimento.

A CRIANÇA ENQUANTO SUJEITO DE
DIREITO
A Criança é um ser humano que tem
suas próprias características, ao longo de sua
vida vai se desenvolvendo de acordo com
a passagem da fase etária, esse desenvolvimento da criança relaciona-se aos aspectos
psicológicos, motor, emocional, corporal, afetivo e cognitivo. Assim, o desenvolvimento na
criança pode vir a acontecer de maneira individual, dependendo do tipo de vida que ela
leve, com apoio dos pais, dos professores,
e também da interação com outras crianças
(CHALITA, 2004).
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Se a criança for bastante desenvolvida
na sua infância, ela não terá dificuldade de
raciocinar, agir, compartilha, transformar, ou
seja, ela vai construir os alicerces que são
ferramentas essenciais para sua vida inteira
dentro da sociedade ao interagir com outros
sujeitos em diferentes ambientes; diante das
observações de seu contexto, a criança ficará
estimulada a aprender por meio dos reflexos
do outro. Percebe-se então, que começa a
fase da socialização, comunicação, observações (CHALITA, 2004).
Nesse processo, cada nível etário tem
suas características, logo, na idade de 0 a 03
anos, as mesmas passam por um momento
muito importante de sua vida, pois é nessa
fase que 18 se inicia o descobrimento de
aprender, que dá por meio das brincadeiras,
socialização e consequentemente com sua
integração (CHALITA, 2004).
Na sequência, a segunda etapa começará dos 04 aos 06 anos, fase que possibilita
descobertas mais avançadas, o início de sua
liberdade, ação, produção e também a socialização. A criança passando por todo esse
processo no contexto familiar e escolar, vai
solidificando sua formação, a partir de um
processo de construção do conhecimento, aspecto esse que oportuniza a criança buscar
informações importantes para que possa ao
longo de sua trajetória torna-se autônoma e
crítica diante da realidade (CHALITA, 2004).
Isso não fez refletir sobre o desenvolvimento de muitas crianças da atualidade, que
vivem em uma sociedade dinâmica e de acordo
com sua classe social ela tem a possibilidade
de participar de uma série de atividades como
exemplo, aulas de idiomas, atividades esportivas entre outras que contribuem diretamente
para o seu desenvolvimento. Contudo, a família
deve acompanhar e participar desse aprendizado para que a mesma sinta segurança nas suas
atividades; a família presente ajuda desenvolver
na criança autonomia e diversas habilidades.

Segundo Chalita (2004, p.33) corrobora
ao expor que “a família é essencial para que
a criança ganhe confiança, para que se sinta
valorizada, para que se sinta assistida”. Nesse
sentido, entende-se o espaço escolar como
local privilegiado para o desenvolvimento da
criança, principalmente para aquelas que fazem parte das camadas populares e não têm
acesso a atividades complementares.
Nesse contexto, compete à escola ser
tratada e reconhecida por todos, ela irá aprender a compartilhar, conhecer, observar entre
outros, e acima de tudo vivenciar experiências
que lhe ajudaram para um bom resultado futuro, permitindo uma formação de conhecimento. Entre esse conhecimento e a criança
há um mediador, o professor, que deve tornar
o aprender em um eterno brincar para que
possa promover um pleno desenvolvimento
de corpo e mente da criança preparando para
o futuro.

O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL NA VISÃO DE PIAGET
O processo do brincar é uma característica relevante para os seres humanos. Sua
linguagem pode ser compreendida por todas
as crianças e exige concentração durante certo período de tempo - vai variar de acordo
com a etapa de desenvolvimento em que a
criança se encontre.
Assim, deve-se destacar que o contato
com a variedade de brinquedos estimula a
imaginação da criança ajudando e proporcionando o desenvolvimento da criatividade.
De acordo com Miranda (2001 p. 28)
“o lúdico é uma categoria geral de todas as
atividades que tem característica de jogo,
brinquedo e brincadeira, pois o lúdico está
associado ao ato de brincar e de jogar”.
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Desde as épocas mais antigas, o homem joga; assim como a linguagem e a escrita, o jogo é uma criação do homem, o mesmo
é por definição, um exercício ou passatempo
recreativo sujeito a certas regras ou combinação em que se dispõe habilidade.
Daí a importância do uso dos jogos na
vida da criança, porque brincando e jogando
a criança aprende, de forma que sua motivação para realizar suas atividades, desenvolver
a autoconfiança, a organização e o raciocínio
lógico de conclusão venham se desenvolver
com mais facilidade (MIRANDA, 2001).
Nesse contexto, o ser humano joga na
busca de resposta às suas ansiedades, além
de proporcionar uma grande distração estar
presente na interação com o meio, o jogo
revela uma lógica diferente do racional.
Assim, o mesmo atua no campo psicológico, pois mostra a personalidade do jogador (leva-o ao conhecimento de si mesmo)
também atua como busca e reconhecimento
de sua cultura (a cultura lúdica depende da
cultura e do meio social em que o indivíduo
está inserido) (Miranda, 2001). A cultura lúdica, como se vê, forma um conhecimento cultural que a criança pode utilizar para absorver
de forma dinâmica, a cultura.
Segundo Brougére (1995, p. 39), na
brincadeira, a criança se relaciona com os
conteúdos culturais dos quais ela se apropria
e lhe dá uma significação. Logo, a cultura antes algo externo, do qual a criança não tem
domínio, é sujeita a brincadeira. Portanto, o
ato de brincar é uma ferramenta importante
para adquirir autonomia, na medida em que,
por meio dela, o sujeito se estabelece de forma ativa com o meio a sua volta, representando um significado único e original aos conteúdos culturais transmitidos pelos diferentes
jogos (Brougére,1995).

Para se entender a importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem é essencial reportar ao estudo de Jean Piaget,
adepto do construtivismo, filosofia que defende a ideia do desenvolvimento humano a
partir das ações do sujeito sobre o ambiente
compreende-se que tais ações levam a processos mentais fundamentais para a estruturação da inteligência humana.
O pesquisador dedicou-se à investigação da formação e do desenvolvimento do
conhecimento. Para ele, a educação vem da
oportunidade de desenvolver sob o ponto de
vista intelectual, social e moral e esse processo só acontece quando a criança se torna
autônoma.
Portanto, para que a criança venha
atingir capacidades mais elaboradas, conhecendo e atuando no meio físico e social, é
necessário que a escola lhe propicie experiências, trocas interpessoais e conteúdos significativos.
Ao teorizar o construtivismo, Piaget
(1980) expõe que o ser humano passa por
estágios e neles também estão inseridos os
jogos que são classificados de acordo com
cada estágio. Nessa perspectiva, o autor apresenta estágios de desenvolvimento humano.
O primeiro estágio denomina-se sensório-motor e envolve a faixa etária de 0 a 2
anos, no qual ocorrem os jogos de exercícios.
A principal característica da ação exercida na
criança é a satisfação de suas necessidades;
aos poucos ela vai ampliando seus esquemas
e adquirindo prazer por intermédio de suas
ações. Passa a agir para conseguir prazer
e este prazer traz significado à ação, como
sugar, engatinhar, falar, andar, são carregadas
de prazer e ação que leva a estas conquistas
um verdadeiro jogo de descobertas corporal.
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Piaget (1980) ao observar essas condutas conclui que o objetivo para incessantes
repetições é a de servir como instrumento de
realização, de fazer funcionar, de exercitar as
estruturas já apreendidas - este tipo de jogo
de exercício dá à criança uma sensação de
poder e de realização.
Ao tornar-se adulto, porém, o indivíduo
não deixa de praticar essa atividade e a cada
nova aprendizagem volta a utilizar os jogos de
exercícios, necessários à formação de esquema de ação para desempenhos futuros. Por
exemplo, quando se adquire uma bicicleta,
experimenta-se uma ação como a da capacidade de equilíbrio, de força motora entre
outras e repetem várias vezes essas ações
para tornar possível o funcionamento ou até
estar seguro e sair andando.
É uma satisfação de controle, poder e
vitória, a função do jogo de exercício não é
a aprendizagem em si, mas a formação de
esquemas de ação, condutas de automatismo. Na sequência, Piaget (1980) destaca o
estágio pré-operatório com o predomínio dos
jogos simbólicos.
Nesse período, a criança (2 a 7 anos
de idade) já consegue lidar com símbolos e
produz imagens mentais. Por exemplo, um pedaço de pau vira cavalo, uma caixa vira carro.
As características dos jogos simbólicos são:Liberdade de regras ( menos as que criança);
Ausência de objeto (brincar pelo prazer de
brincar); Assimilação da realidade ao “eu”.
Nesse contexto, o jogo simbólico permite à
criança rever suas alegrias, seus conflitos,
seus medos, resolvendo-os, compensando-os
ao imaginar situações em que a realidade se
transforma naquilo que ela quer.
O jogo de regras, segundo Piaget
(1980), está presente no estágio operatório
concreto, o mesmo começa a se manifestar
por volta dos cinco anos, desenvolve-se principalmente na fase dos 07 anos aos 12 anos.
Esses tipos de jogos são: (esporte, trabalho,

jogo de xadrez, baralho e outros). O jogo de
regras pressupõe a existência de parceiros e
um conjunto de obrigações.
As regras funcionam como um auto regulador de pensamentos e comportamentos,
levando o indivíduo à formação de sua ética
futura. Para Piaget (1980), todo jogo de regras deve necessariamente possuir:
∙ Um objeto claro a ser alcançado;
∙ Regras para alcançar este objetivo;
∙ Possibilidade de cada participante levantar estratégias de ação.
As estratégias de ação, tomada de decisão, análise dos erros, lidar com perdas e
ganhos, a postura de repensar uma jogada
em função de outro participante, são princípios fundamentais para o desenvolvimento do
raciocínio, das estruturas cognitivas do indivíduo.
Nesse sentido, o jogo é construtivista,
pois pressupõe uma ação do indivíduo sobre a realidade, estimulando e possibilitando
a formação de novas ações, desenvolve sua
fantasia levando-o a perceber o mundo que
o rodeia. Por essa razão, a escola que adota
a perspectiva construtivista o utiliza em seu
processo de ensino-aprendizagem.
Piaget (1980) esclarece em seus estudos que o jogo provoca um conflito interno,
levando o indivíduo a encontrar soluções aos
seus problemas. Seu pensamento sai enriquecido e estruturado, apto a lidar com novas
transformações.
O jogo assume, portanto, o desafio, aspecto esse que seduz no jogo. O desafio supõe, contudo, uma condição prévia ao desenvolvimento do espírito lúdico. Caso contrário o
desafio se reduz a resultados, esquecendo-se
que o importante é a experiência no processo
que conduz a ela.
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Assim, aprender ou ensinar o espírito
lúdico significa se entregar a frustrações, a
instabilidade de um fazer que realiza algo que
se quer. No dito popular, “toda mudança gera
insegurança”, encaixando a ideia de Piaget
sobre conflito.
Na concepção Piagetiana, os jogos têm
como funções: consolidar os esquemas estruturados e dar prazer ou equilíbrio social à
criança. Os estudos sobre atividade lúdica e
sua importância tem revelado uma conexão
entre o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes e a constituição do sujeito
como ser social.
O brincar é tão importante que Miranda
(2001) apud Piaget (1980, p.50) afirmava: “o
jogo infantil, até o estágio de maturidade intelectual (que ocorre por volta dos 15 anos), 22
proporciona o exercício intelecto por lidar com
a observação, atenção, a memória, a imaginação, o vocabulário e outras dimensões da
natureza humana”.
Portanto, compreende-se que o brincar
é indispensável à saúde física, emocional e
intelectual da criança, pois o brincar é um momento de auto expressão e auto realização;
as atividades com blocos, peças de encaixe,
música, desenvolvem a criatividade.

No entanto, é essencial que o professor
instigue o aluno a questionar o jogo ou brincadeiras. “[...] Permite que o jogador aprenda
a formular hipóteses e testá-los, o que em outras palavras, significa aprender a perguntar
e buscar soluções” (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 49).
Entende-se que devido a importância
no desenvolvimento e no crescimento da
criança, aprendizagem e ludicidade não podem ser desvinculados. É importante que as
atividades lúdicas estejam sempre presentes
e juntas no processo educativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo trata-se de uma pesquisa de
base bibliográfica de abordagem descritiva.
Os principais teóricos que contribuíram com
a construção da pesquisa foram: Kishimoto
(1993, 2009), Almeida (2003), Lorenzato
(2006), Maluf (2003) entre outros.
Neste trabalho foram utilizados como
fonte de pesquisas, livros, artigos publicados,
revistas e trabalhos acadêmicos visando compreender as informações adquiridas por meio
do instrumento utilizado.

Nesse sentido, o brinquedo é oportunidade de desenvolvimento, o brinquedo e o
jogo traduzem o real para realidade infantil,
dessa forma a inteligência e a sensibilidade
estão sendo desenvolvidas, garantindo que
sua potencialidade é sua afetividade se harmonize. Sobre esse aspecto, Miranda (2001,
p.40) corrobora ao explicar que: “[...] O jogo é
importante no desenvolvimento emocional da
criança, pois por seu intermédio se constitui
um caminho possível para expressar ideias
e sentimentos que estão latentes em seu interior, que, de outra forma, não surgirão ao
exterior”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se neste estudo que a ação de brincar é algo natural na criança e por não
ser uma atividade sistematizada e estruturada acaba sendo a própria expressão de vida da
criança.
Neste caso, o lúdico despertado na brincadeira deverá ser aplicado à prática pedagógica, possibilitando ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Os objetivos
foram alcançados com a pesquisa de campo.
Observa-se também que é imprescindível que os professores compreendam a importância das atividades lúdicas e suas implicações para organizar o processo educativo de modo
mais positivo, contribuindo para o desenvolvimento das crianças.
Estão sendo reconhecidos os benefícios do brincar na Educação Infantil por pais e educadores. Assim, vem aumentando nos últimos tempos, a inclusão de atividades lúdicas nos
currículos, favorecendo o processo de aprender brincando.
Aprender brincando resume-se em uma pesquisa significativa, pois observamos que
realmente faz-se necessário haver uma parceria entre teoria e prática, pois ambas precisam
andar juntas para fazer acontecer o processo de ensino-aprendizagem.
Falar de aprendizagem nem sempre é fácil, existe todo um procedimento e pesquisa
para o mesmo; como a prática que para ser bem prazerosa deve ser dinamizada e alegre.
Verifica-se que o lúdico além de ser momento de brincar para criança é uma diversão que
ensina e faz acontecer de maneira inovadora nas práticas educativas.
A partir do momento em que as atividades lúdicas começaram a ser oferecidas em sala
de aula, notou-se um progresso que repercutiu em todo o conjunto. Isto justifica a importância
de se trabalhar com uma série de atividades lúdicas, pois é o conjunto destas que vai influir
nas transformações que ocorrem à medida que as crianças são conduzidas a tomar consciência das ações exercidas sobre os objetos.
Neste sentido, a criança deve sentir-se capaz de exercitar o que foi proposto. Pois a
utilização do lúdico na educação infantil significa transportar para o campo do ensino e da
aprendizagem condições para maximizar a construção do desenvolvimento e conhecimento,
além de torná-la mais agradável.
O respeito pelas várias etapas destas condições constitui uma conduta que, por ser
teoricamente refletida, transcende quaisquer que sejam as características do meio imediato.
Pode-se afirmar que após a pesquisa houve um desenvolvimento significativo nas áreas cognitiva, social e afetiva das crianças, o que comprova as afirmações de estudiosos pesquisadores.
Através deste estudo evidenciou-se que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com a prática do lúdico na educação infantil. De acordo com estas perspectivas,
brincar e aprender são concebidos como um universo que conjuga expressão de sentimentos.
A presença do lúdico auxilia a percepção, estimula a memória, a inteligência
relacionando-se com habilidades linguísticas e lógica matemática e confiança necessária para que tenham sucesso no processo da aprendizagem.
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